KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 09.09.2020
Koht: Kostivere Kool
Algus: 17:30 kuni 19:15
Osalesid: Olga Saikovskaja, Raiko Talvoja, Ranele Raudsoo, Diana Pääsuke, Helen Eharand,
Triin Raag, Gerda Sikka, Reige Ers, Anneli Raudlam, Helen Ernits, Dorel Käosaar
Puudus: Liis Truubon

Koosoleku päevakava:
1. Uus liige hoolekogus
Seoses kooli vahetusega lahkus hoolekogu koosseisust õpilaste esindaja Emili Haugas. Uus
liige on värske õpilasesinduse esimees Gerda Sikka.
2. COVID-19 leviku ennetamise ja tõkestamise plaan Kostivere Koolis
Vaadati ja arutati plaan läbi. Plaaniga tutvub veel juhtkond ja õpetajad ning seejärel see
kinnitatakse kooli poolt ning saadetakse lapsevanematele 16.09.
3. HTM järelvalve
Puuduvad dokumendid on neile saadetud ja vajalikud konkursid välja kuulutatud. Ainukesena
on puudu logopeed ja sellega tegeletakse. Logopeedi on kogu valla haridusasutustel raske
leida.
4. Distantsõpe (Põimõpe)
Olga osales põimõppe koolitusel, kõik õppeklassid on varustatud vastava tehnikaga (arvuti
koos kaameraga), mis võimaldab läbi viia tundi klassis läbi arvuti. See on veel lahtine, millal
seda hakatakse läbi viima (mitu last klassis puudub).
25.09 on e-õppe päev (1.-3. klass ei osale 1.trimestril).
Lapsevanemad peaksid olema valmis ja kursis võimalusest üleminekuks e-õppele. Lapsed
võiksid koolis läbi proovida, kuidas Zoom töötab, hea oleks see koos läbi vaadata väiksematel
lastel.
Hoolekogu ettepanek: korraldada klassipõhiselt põimõppe testtund ja läbi proovida ning
katsetada, kuidas asi toimib. Õpetaja valib aja ja viib läbi.
5. Staadioni ehitus
Septembri lõpuks valmib projekt, millele järgneb ehituse hange. Staadion saab eeldatavalt
valmis järgmiseks õppeaastaks (eelmise koosoleku info oli ennatlik).
6. Uued ruumid, varustus ja mööbel.
Tänu mitmele erinevale projektile on kool saanud vahendeid järgmisteks tegevusteks: kahe
eriklassi ehitamine ja eriklasside sisustus (mööbel). Rahunemisruumi loomine voldikseina abil
+ sisustus.

Vallavalitsuse otsusega sai kool enda kasutusse lisaruume, mille arvelt ehitati kaks uut
klassiruumi (1. klassi klassiruum/pikapäevarühma ruum ja kunstiklass).
Tore ruum - Teisel korrusel on Tore ruum (sellise nime on spontaanselt saanud
rahunemisruum), kus on mõnus diivan, vaip, kaks elektrilauda (saab teha tööd nii püsti seistes,
kui ka istudes).Kui mõnel õpilasel tekib vajadus emotsioone maandada rahulikus keskkonnas,
siis
õpetaja
saab
suunata
teda
Tore
ruumi.
Teisipäeviti kasutab Tore ruumi sotsiaalpedagoogi kabinetina Katrin. Lisaks toimuvad seal
TORE ringi ja õpilasesinduse kohtumised.

7. Koolibussid
Koolibusse teenindab Atko. Endiselt esineb palju probleeme. Ideaalne oleks, kui tunniplaan ja
bussigraafikud saaksid paika 1. septembriks, kuid see ei ole võimalik, kuna tuleb arvestada
väga paljude erisustega. Buss võiks minna ka peale 7. tundi. Praegu läheb peale 6.tundi.
Koolibussidega tegeleb vallas Art Kuum, kui esineb probleeme, siis tuleb talle sellest teada
anda.
Sel õppeaastal tuleb lisabussiliin õhtuseks ajaks, et lapsed saavad koju peale huviringides
osalemist. Ranele saadab vastava info.
29.09 toimub vallas 3 kooli esindajaga ja Ühistranspordikeskuse esindajaga järgmise
õppeaasta bussiplaani arutelu.

8. Muu info
23.09 toimub Kostivere Koolis üldkoosolek, seal saab osaleda ka Zoomi lingi kaudu.
Jalgarattalubade koolitus. Koolitus toimub Kostivere Koolis jaanuarist kevadeni. Koosneb nii
teooria- kui praktikatundidest. 3. klassile lisatakse kursus tunniplaani ühe kehalise kasvatuse
tunnina. 4-6 klassi lastest moodustatakse teine koolituse huviliste grupp.
Rollerijuhi koolitus. On plaanis koolis korraldada, niipea kui leitakse koolitaja. Tundub, et
huvilisi osalema on. Load saab kätte 14 aasta vanuselt ja osaleda võib alates 13,5 aastaselt.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 14. oktoobril 2020.a kell 17.30.

Hoolekogu esimees Raiko Talvoja
Protokollis Reige Ers

