
Hoolekogu protokoll nr 2 

Toimumise aeg: 01.12.2021 kell 17.30-19.30 

Osalesid hoolekogu liikmed: Hannes Rosenberg, Anneli Raudlam, Annika Treiman, Siiri Erm-Nairismägi, 

Gerda Sikka, Helen Eharand, Annika Pau, Olga Saikovskaja  

Puudusid: Marko Olop, Helen Ernits 

Külalised: Art Kuum (Jõelähtme valla abivallavalem), Priit Põldma (Jõelähtme valla abivallavalem) 

 

Teemad: 

1. Koolibussid - mõni buss on liiga väike (J10 hommikuti), lapsed peavad püsti seisma, bussijuhid 

ei tea kuhu sõita, suitsetavad bussijuhid ja ebameeldiv suitsuhais bussis 

 

Arutelu:  

Art Kuum: Pretensioon suitsetamise kohta on edastatud bussifirmale. Liinile J10 on pandud 

kohti juurde. Ülevaade on olemas vastavalt kaardi piiksutamisele. Koolibussile on ettenähtud 

kindel iste- ja seisukohtade arv. Seni ei ole istekohtade arv lõhki läinud. Vanemad peaksid 

lastele meelde tuletama, et tuleb piiksutada õpilaspileteid, et võimalikult täpset infot saada. 

Valla jaoks ei ole vahet, kas liinil sõidab väike või suur buss, kuna vedajale makstakse sama 

hinda väikese ja suure bussi eest. Oluline on teada täpset sõitjate arvu, et planeerida liinile 

õiget bussi suurust, st kõik peavad piiksutama kaarte. Bussijuhil on õigus laps maha jätta kui 

õpilaspiletit pole kaasas, kuid siiski on antud kindel signaal, et ühtegi last ei tohi maha jätta. 

Bussijuhtidelt on tulnud tagasisidet, et kõik lapsed ei pane turvavöid peale. Igasugune 

tagasiside on hea. 

 

- võiks küsida lastevanematelt tagasisidet, kas piiksutatakse kaarte ja kas pannakse rihmad 

peale. Küsida võiks ka positiivset tagasisidet. 

- ideaalne bussijuht võiks ise lastega suhelda ja meelde tuletada, et turvavööd tuleb peale 

panna, kaart piiksutada. Võib-olla mingid meeldetuletus sildid bussis? 

- Osades bussides rihmad hästi ei tööta ja lastel on vaja aeg-ajalt natukene bussijuhi abi. 

- Võiks teha kontrollsõidu, et saada ülevaade bussis toimuvast. 

- Üks peatus golfiväljaku juures on üleliigne. 

- Bussilapsed, kes tulevad teiseks tunniks peavad koolis enne tunni algust kaua ootama. Aja 

sisustamiseks võiksid kaasa võtta lauamängud või teha kodutöid. Tunniplaan muutub uuest 

aastast. 

 

Otsus:  

- Olga Saikovskaja saadab lastevanematele küsimustiku, et saada tagasisidet, kas bussides 

seistakse püsti, kas kinnitatakse turvavöid ja piiksutatakse kaarti. 

- Art Kuum annab bussifirmale tagasisidet J10 bussijuhi osas ja teeb testsõidu, et vaadelda 

olukorda bussis. 

 

2. Suurelt teelt kooli territooriumile sissesõit – Kooli territooriumile sissesõidu tee on liiga kitsas. 

Hommikuti on seal tihe liiklus, autod ei pääse kõrvuti sõitma, mistõttu on aeg-ajalt sunnitud 

tee pervelt sõitma. Lapsed kes tulevad bussi pealt peavad samal ajal autode vahelt teed 

ületama. Kuidas tagada lastele turvaline liiklemine? 



Arutelu: 

- teha pumbajaama juurest laiem ümbersõit, et lapsevanemad pääseksid mööda seisvast bussist 

ja lapsed bussijaamas maha lasta? 

- paigaldada teeotsa keelumärk kellaaegadega? 

- Ümbersõit mõisa juurest? 

- Laiendada sissesõiduteed 2-3 m? 

 

- Priit Põldma: Projekteerimisel oli sissesõidu tee laius teemaks ja see tehti nimelt kitsam, et seal 

ei saaks kihutada. Variant oleks panna sebramärk sinna kus bussilapsed teed ületavad ja 

„jonnipunnid“ jalakäijate tee ja sõudtee vahele. Meeldiks variant, et bussipeatus ümber teha 

selliselt, et seisvast bussist mööda mahuks ja paluda lastevanematel mitte sisse sõita. 

- Avaldatakse arvamust, et bussipeatus jookseb umbe, kuna ka lapsi lasteaeda viivad 

lapsevanemad teevad seal samuti tagasipööret. 

- Jalakäijate tee bussijaamast koolini võiks olla välja ehitatud selliselt, et teed peaks ületama 

alles päris kooli ligidalt. 

Otsus:  

- Vald korraldab arutelu vastava ala spetsialistidega, et arutada, millised oleksid kõige 

paremad variandid olukorra lahendamiseks. 

 

3. Koolivorm – kas teha kohustuslikuks? 

Arutelu: 

- Pigem vabatahtlik. Kõigil perekondadel ei ole võibolla rahaliselt võimalik seda soetada. Samuti 

ei piisaks sellisel juhul ainult ühest pusast või särgist, sest igapäevaselt kandes määrduvad, mis 

tähendab päris suurt rahalist kulu. 

-  Igal lapsel võiks olla vähemalt üks koolivormi element.  

- Võiks korraldada näiteks üks kord nädalas koolivormi päeva, mõelda välja motiveerivad üritusi 

(nt klass kus osalus kõige suurem saab mingi auhinna jne), et motiveerida lapsi koolivormi 

kandma. 

- Juba eelkooli laste vanematele võiks anda märku, et kool ootab, et laps kannaks koolivormi. 

- Kodulehel võiks rohkem esile tõsta koolivormi järelturgu. 

 

Otsus: 

- Koolivormi kandmine on vabatahtlik, kuid soovitatav, et tekiks ühtekuuluvus ja „meie“ 

tunne. 

- Kool mõtleb välja motivatsioonipaketi, et õpilased oleksid rohkem motiveeritud koolivormi 

igapäevaselt rohkem kandma.  

 

4. Pikapäeva söök – eelmise koosolekul tõstatatud teema. Portsjonid on liiga väiksed ja tihti on 

midagi magusat, mitte toitvat. 

 

Arutelu: 



- Olga Saikovskaja: tagasiside kokale on edasi antud ja kokk võtab ettepanekuid arvesse. On 

päevi, kus lapsi  on palju ja ei ole aega midagi suuremat pikapäeva söögiks ette valmistada. 

Samuti tuleb kinni pidada eelarvest. 

- Tagasiside lapsevanemalt, et lapsed on öelnud, et toidud on paremaks läinud. 

- Ettepanek kasutada toorest sibulat toitudes vähem, kuna suur osa lapsi toorest sibulat ei söö. 

Otsus: 

- Olga Saikovskaja annab ettepanekud kokale edasi. 

 

5. Huviringide teema – eelmisel koosolekul tõstatatud teema. Milliseid huviringe võiks veel 

koolis toimuda? 

Arutelu: 

- Olga Saikovskaja: Uus huviring „rahakratt“ läks käima. Eelmisest koosolekus jäi arusaam, et 

hoolekogu korraldab küsitluse.   

- Hannes: hoolekogu võiks ise küsida lapsevanematelt. 

- Puutöö ja kokandus jäävad tihti ära ja info selle kohta tuleb alles samal päeval, mistõttu 

lapsevanemad ei jõua nii kiiresti reageerida, et näiteks lastele vajadusel varem kooli järele 

tulla. Infot huviringi ärajäämise kohta võiks tulla vähemalt päev varem. 

Otsus:  

- Hoolekogu korraldab infokogumise lastevanematelt milliste huviringide vastu oleks veel 

huvi. 

- Kui on mingeid probleeme seoses huviringidega, siis tuleks pöörduda otse Ranele poole. 

 

6. Olukord õpetajatega 

 

Arutelu: 

- Olga Saikovsjaka: Endiselt tuntakse puudust ajaloo õpetajast ja logopeedist ning otsitakse uut 

sotsiaalpedagoogi.  

- Kuidas meelitada õpetajaid siia tulema? Võib-olla pakkuda mingisuguseid lisaväärtusi, näiteks 

sõidukompensatsioon, sport ID-d võimalus, massaaž jne. 

Otsus:  

- Kool püüab koostöös vallaga välja mõelda mingit lisaväärtuste paketti, kuidas meelitada 

õpetajaid siia tulema. 

 

7. Covid Kostivere koolis 

Arutelu: 

- Olga Saikovskaja: Viimastel nädalatel nakatunuid ei ole olnud. Suur abi on olnud kiirteistidel.  

- Arvamus: hea, et Kostivere kool võimaldab teste teha kodus. Paljudes koolides peab testi 

tegema koolis, mis tähendab suurt ajakulu ja suuremat riski nakatuda. 

- 2-3 perekonda ei testi. 



 

 

8. Täiendavad küsimused – kas koolitunnid võiksid alata kell 9.00?  

 

Arutelu: 

- See on ilmselt pikem diskussioon, tuleks hakata muutma koolibusside graafikuid. Hetkel kõik 

toimib ja sobib õpetajatele, kellest enamus käivad väljastpoolt Kostivere. Samuti on varasem 

algusaeg sobivam lapsevanematele, kes toovad lapsed kooli ja ise liiguvad linna tööle. Seega 

hetkel ei näe põhjust selle diskussiooni jätkamises. 

 

9. Järgmise koosoleku aeg 

 

-  26.01.2022 kell 17.30 

 

Koosolekut juhatas: Hannes Rosenberg 

Protokolli koostas: Helen Eharand 


