
Lk - 1 - / 4 
 

Hoolekogu protokoll nr 1, 13.10.21 

Algus 17.30, lõpp 19.00 

Koht: Kostivere Kool 

Kohal: Anneli Raudlam, Annika Treiman, Hannes Rosenberg, Siiri-Erm Nairismägi, Helen Eharand, 

Marko Olop, Helen Ernits, Gerda Sikka, Olga Saikovskaja. 

Puudus: Annika Pau (andis volituse enda esindamiseks Olga Saikovskajale) 

 

Teemad, arutelu ja otsused: 

1. Tutvustusring 

Kostivere Kooli 2021-2022 ja 2022-2023 hoolekogu koosseis on: 

Anneli Raudlam – valla esindaja; 

Annika Treiman – 3. klassi esindaja; 

Annika Pau – õpetajate esindaja; 

Hannes Rosenberg – 5. ja 8. klassi esindaja; 

Siiri-Erm Nairismägi – 2. ja 4. klassi esindaja; 

Helen Eharand – 1. ja 6. klassi ning vilistlaste esindaja; 

Marko Olop – 1., 4. ja 6 klassi esindaja; 

Helen Ernits – 8. klassi esindaja; 

Gerda Sikka – õpilasesinduse esindaja. 

 

 

2. Esindamata klassid hoolekogus 

- Hoolekogus on esindamata 7. ja 9. klassi lapsevanemad; 

- Helen Ernits oli valmis võtma enda peale nende klasside lastevanematega infovahetuse 

korraldamise ning esindamise hoolekogus. 

 

 

3. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe ning protokollija valimine 

Olga Saikovskaja andis teada, et on laekunud ettepanek esimehe kandidaadi kohale Hannes 

Rosenberg. Kas soovib keegi siin koosolekul veel ennast või kedagi teist üles seada? 

Ühtegi teist kandidaati ei esitatud. 

Olga Saikovskaja pani hääletusele Hannes Rosenberg kandidatuuri hoolekogu esimehe kohale. 

Poolt 8 liiget, 1 liige erapooletu. 

Hoolekogu aseesimehe kandidaadiks esitati Helen Ernits. Kas soovib keegi siin koosolekul veel 

ennast või kedagi teist üles seada? Ühtegi teist kandidaati ei esitatud 

Hannes Rosenberg pani hääletusele Helen Ernits kandidatuuri hoolekogu aseesimehe kohale. 

Poolt 8 liiget, 1 liige erapooletu. 

Ühiselt otsustati, et koosolekutele ei valita kindlat protokollijat, selle asemel protokollib 

koosolekut mõni hoolekogu liige, kes pole seda hooaja jooksul varem teinud. 
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4. Koosolekul tõstatatud küsimused-teemad 

4.1. Koolibussidega seotud teemad 

- Näiteks hommikune J10 buss liiga väike ja lapsed peavad püsti seisma. See peaks ju olema 

keelatud – kuidas saavutame olukorra, mis tagab kõigile istekohad? 

- Mitmeid märkusi on tulnud selle kohta, et bussijuhid ei tea kuhu sõitma peab. Samuti 

seetõttu on juhtunud ka hilinemisi ja lapse kaugemale viimisi jne. Kuidas saame siin tõsta 

bussijuhtide teadlikkust? 

- Mitmed lapsed on vanematele öelnud, et mitmed bussijuhid on väga tugeva 

suitsuhaisuga. Teevad bussist väljas suitsu, kuid riietele jääb hais külge – mitmed lapsed 

isegi teatud bussidega seetõttu ei sõida ja lähevad koju seetõttu näiteks hilisema bussiga. 

Mida saame siin ära teha tähelepanu juhtimiseks?  

OTSUS: kutsume järgmisele hoolekogu koosolekule valla ja bussiettevõtte esindaja, et 

neid teemasid koos arutada ja ühiselt lahendusi leida. 

 

4.2. Pikapäeva söök 

- Mitmed vanemad räägivad, et lapsed ei ole sageli toiduga rahul. Portsud pigem väga 

väikesed ja väga sageli magustoidud. 

Olga Saikovskaja vastas küsimusele, kas pikapäeva rühma toit tehakse koolis – jah kokk 

teeb kohapeal ja vald rahastab. 

Otsus: palusime Olga Saikovskajal juhtida koolikoka tähelepanu, et mõelda menüü veel 

korra läbi selliselt, et see toidukord oleks pigem soolane toit ja täidaks ka laste kõhtu. 

 

4.3. Suurelt teelt kooli poole tulev tee 

- Antud teelõik on nii kitsas, et sageli peavad väljuvad autod sõitma kõnnitee peale, et lasta 

läbi kooli poole liikuvad autod. Hommikuti on väga sageli ka väiksemad ummikud ja siis 

autode vahel ka kooli liikuvad lapsed. Kuidas saame seda olukorda paremaks muuta? 

o Tekitada piiretega jalakäijate ja autode eraldatus? 

o Teha tee laiemaks? Samas see võib kaasa tuua kiiruste tõusu – kas peaks 

paigaldama näiteks nö lamavad politseinikud? 

o Kas oleks võimalus rajada lisatee, mille kaudu autod siis väljuvad? 

Otsus: kutsume järgmisele koosolekule valla poolse esindaja, kes tegeleb teede ja 

transpordi korraldamisega, et üheskoos antud teemal lahendusi leida. 

 

 

4.4. Erinevad trennid-huviringid-koolitused mida võiks meie kooli lisanduda 

- Kuidas saaks kergejõustikku trenni kooli tuua?  

- Maletrenn? 

- Enesekaitse trenn? 

- …. Ilmselt on selliseid trenne veel, mille vastu oleks huvi 

Otsus: korraldame lapsevanemate hulgas lühikese elektroonilise küsimustiku, kui palju 

on huvilisi ülalnimetatud kolme trenni osas ning võimalus lisada ka ettepanekuid teiste 

trennide osas – siis saame saabunud vastused läbi analüüsida ja koolile edastada. 
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4.5. Esmaabi andmise teadlikkuse tõstmine 

- Soov, et lapsed oskaksid käituda sellistes olukordades, kus on vaja esmaabi anda. Kuidas 

tõsta nende teadlikkust? 

- Kas on olemas erinevaid videosid vms õppematerjali, mida lapsed saavad koos 

õpetajatega vaadata? 

- Esmaabi mängud – näiteks learning apps jms. 

- Kooliõde saab äkki abiks olla? 

- Teha projekti vms nädala raames intensiivselt üks päev vastavalt vanuseastmetele? 

Otsus: palume kooli poolt vastavad tegevused välja mõelda ja läbi viia.  

 

4.6. Kuidas on olukord õpetajate leidmisega? 

- Olga Saikovskaja andis ülevaate täitmata õpetajakohtadest ning üldine olukord on päris 

väljakutsete rohke. Õpetajaid lihtsalt ei ole; 

- Hetkel näiteks on suureks probleemiks ajaloo õpetaja leidmine; 

- Logopeedi leidmine on ka väga raske. 

 

4.7. Tantsuõpetaja Märt Agu käitumine 

- Õpetajaga on räägitud ja ta on lubanud, et jälgib oma käitumist. 

 

4.8. Haridusministeeriumi eelmise aasta ettekirjutused 

- Olga Saikovskaja: oleme täitnud kõik ettekirjutused ning need saatnud ka HMi. Peale seda 

ei ole HM meie vastu enam huvi tundunud. 

 

 

4.9. Väliskoostöö 

- Õpetajad saaksid minna koolitama-õppima 

- Itaalia-Prantsusmaa koolid kirjutavad, et siia tulla lastega 

- Sõnum, et tulgu kevadel 

 

4.10. Covid olukord 

- Olga Saikovskaja: Siiani olnud Kostivere Koolis väga hea olukord – suur tänud vanematele, 

kes on olnud hoolsad ja haigusnähtudega lapsi ei ole kooli saadetud. Paljudes lähikonna 

koolides on olukord päris halb. 

- Olga Saikovskaja andis ülevaate, kuidas käitutakse kui on klassis Covid positiivne õpilane. 

Esmalt kooliõe poolt kiirtestimine ja negatiivse tulemusega saab kooli edasi jääda. Siis 

tehakse 3 päeva jooksul uus test Terviseameti poolt. Samas testimise jaoks on vajalik 

lapsevanemate nõusolek ja seda alates 6 klassist. 

- Kool palub lapsevanematelt kirjalikku nõusolekut testimise kohta – see annab olulise 

ajakokkuhoiu olukorras, kus iga kord kui avastatakse klassist Covid positiivne õpilane tuleb 

15-30 minuti jooksul kogu klassi lapsevanemad läbi helistada nõusoleku saamiseks. 

- Suur palve on ka lapsevanematele, et antaks koolile teada, kui laps on Covid positiivne, 

kuna Terviseamet on ülekoormatud ja kas ei teavita üldse või teeb seda päevi hiljem – 

samas oleks seda infot väga vaja ennetustööks. 
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4.11. Järgmine koosolek 

- Järgmine koosolek toimub 01.12.21 kell 17.30-19.00; 

- Hannes Rosenberg saadab ka kalendrikutse. 

 

Protokolli koostas: 

Hannes Rosenberg 


