KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 14.10.2020
Koht: Kostivere Kool
Algus: 17:30-18:40
Osalesid: Olga Saikovskaja, Raiko Talvoja, Anneli Raudlam, Triin Raag, Diana Pääsuke,
Dorel Käosaar, Helen Eharand
Puudusid: Ranele Raudsoo, Gerda Sikka, Reige Ers, Helen Ernits, Liis Truubon

Koosoleku päevakava:
1. Loovtööde juhend
Hoolekogule on esitatud uuendatud Loovtööde juhend. Hoolekogu liikmed tutvuvad juhendiga
ning esitavad ettepanekud kirjalikult. Koosolekul arutlusele ei tulnud.
2. E-õppe päev
E-õppe päev läks korda. Testpäevast oli taas kasu ja kavas on teha veel üks koolitus
õpetajatele Zoom’i keskkonna paremaks tundmiseks.
3. Haigustega seoses
On olnud juhtumeid, kus kool on pidanud lapsi tervise pärast koju saatma.
Hoiame üksteist ja püsime haigena kodus.
4. Koolibussid
Buss Manniva suunal jätkuvalt hilineb. Mujalt suundadelt ei ole tagasisidet tulnud.
Raiko võtab ühendust Art Kuumaga, et nimetatud teemat arutada.
5. Ametikohad
Õpetajate ametikohad on kõik täidetud. Logopeedi koolil jätkuvalt ei ole, sest pole kandidaate.
Uus inglise keele õpetaja on mitme keele valdaja, mistõttu tekkis arutelu, kas võiks kool
pakkuda veel ühe keele õpetamist. Direktor arutab õpetajaga.
6. Kiusamine koolis
Õpilaste käitumine igas kooliastmes on igapäevane teema ja sellega tegeletakse.

I klassi lapse vanemalt on hoolekogule teada antud probleemist I klassis, kus on pidev
kiusamine mitme õpilase poolt. I klassis toimuv võetakse käsitlemisele ja direktor räägib
õpetajaga. Võetakse prioriteediks saada koheselt kiusamisest jagu.
Hoolekogu ettepanekul: vahetundidesse täiendav jõud, kes aitab silma peal hoida,
kiusamisteemalised arutelud, filmid, muuseumitund „Kunstiga kiusamise vastu“ – erinevate
võimaluste kaasamine, et aidata I klassi.
Lastevanematele pannakse südamele, et kui on koolis sotsiaalseid või õpiprobleeme, siis tuleb
sellest koheselt anda teada esmalt klassijuhatajale. Kui probleem ei saa lahendatud, tuleb
pöörduda sotsiaalpedagoogi poole. On hea, kui pöördumine on esitatud ka kirjalikus vormis.
Õpetajate ja sotsiaalpedagoogi kontaktid on kooli kodulehel kättesaadavad.
7. Lastevanemate üldkoosolek
Kool tänab lapsevanemaid aktiivse osaluse eest nii kohapeal kui Zoomi keskkonnas.
Jutuks olid puudujäägid Zoom’is üldkoosoleku ülekandes. Kool sai selles osas esimesed
kogemused ning edaspidi teatakse, millele tähelepanu pöörata (ekraani jagamine, mikrofonide
sulgemine, mikrofoni hankimine, millega oleks parem kuuldavus jne).

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 9. detsembril 2020 kell 17:30

Hoolekogu esimees Raiko Talvoja
Protokolli Diana Pääsuke

