
KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Aeg: 17.02.2021  

Koht: Kostivere Kool ning Zoom´i keskkond  

Algus: 17:30 - 19.30  

Osalesid: Raiko Talvoja, Olga Saikovskaja, Rita Hanni, Annika Pau, Anneli Raudlam, Triin 

Raag, Diana Pääsuke, Dorel Käosaar, Helen Eharand, Katrin Mänd, Reige Ers, Helen Ernits, 

Liis Truubon, Carmen Viherpuu. 

Koosoleku päevakava:  

1. Valla lastekaitsespetsialist Rita Hanni tutvustas HEV lastega tegelemise süsteemi 

Jõelähtme vallas. Katrin Mänd täiendas infoga, kuidas Kostivere Koolis HEV lastega 

tegelemine käib. HEV lapsi on väga erinevaid; kes vajab erilähenemist akadeemiliselt, kes 

hoopis käitumuslikult. HEV diagnoosi ei pea kartma, see ei ole häbiasi vaid suur abi lapsele ja 

vanemale, saamaks vajalikku abi. Kostivere Kool ja Jõelähtme vald abistavad selles igati. Ka 

lapsevanem, kelle laps on erivajadusega, peab tavapärasest enam panustama, et tema laps 

paremini ühiskonda sulanduks ja edaspidises elus hakkama saaks. Samas ei jää tavalised 

lapsed tähelepanuta, kes paraku tundub, et kipuvad erivajadustega laste peale kuluva energia 

tõttu kannatama. Kostivere Kool teeb endast parima, et tegeleda absoluutselt kõikide lastega 

nende eripära arvestades. Kõik lapsevanemad võivad pöörduda oma muredega esmalt 

klassijuhataja poole, seejärel kooli direktori ja hoolekogu poole kui tundub, et ühist keelt ei 

leita. 

2. Andekate laste märkamine ja toetamine Kostivere Koolis. Olga tutvustas süsteemi, kuidas 

märgatakse koolis andekaid lapsi ja tegeletakse ka neile lisaarendamise võimaluste 

loomisega.  

3. Koolibusside hilinemine on taas päevakorral. Samuti bussiliinide tõhus jaotus. Näiteks 

sõidab Aruküla suunal suur buss ühe lapsega ning väike buss J10 ei mahuta lapsi ära ning 

lapsed peavad bussis püsti seisma. Samuti on probleemiks vanemate klasside jaoks, et buss 

läheb liiga vara kooli juurest ära ning ei võimalda neil olla konsultatsioonides, mis leiavad aset 

peale tunde. 

4. Õpetaja Märt Agu ja 3. klassi mõningate õpilaste vahel on leidnud aset konfliktne situatsioon, 

millega õpetaja Ulvi ning Olga on juba tegelenud. Õpetaja Ulvi ja Olga on jõudnud 

kokkuleppele, et pärast koolivaheaega käib Ulvi koos lastega Märdi tundides. Eesmärk on 



õpilaste ja õpetaja vahel ühise keele leidmine ning asjadest ühtemoodi arusaamine. Õppejuht 

Eele kohandab tunniplaani nii, et selline koostöövõimalus tekkiks. 

Üldine info: 

Haridus- ja teadusministeerium viib läbi riikliku üldhariduskoolide rahuloluküsitlust. 

Rahuloluküsitluses osalevad kõik õpetajad, kõik lapsevanemad ning 4. ja 8. klassi õpilased. 

Vastused on kooli ning kogu Eesti haridussüsteemi edaspidise arengu jaoks väga olulised – 

saame teada enda tugevustest ja parendusvaldkondadest, kas oleme mõnel alal häid tulemusi 

saavutanud või on meil mõnes valdkonnas veel pikk tee minna. Küsitlus on avatud kuni 14. 

märtsini. 

Kostivere Kooli lastevanemate küsitluse link on siin 

https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=622781&token=oA1c6q3B34pqpvF

&lang=et… 

Järgmine Hoolekogu koosolek toimub 31. märtsil 2021 kell 17:30  

 

Hoolekogu esimees Raiko Talvoja  

Protokollis Helen Ernits 
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