
Hoolekogu protokoll nr 5  

 

Toimumise aeg: 20.04.2022 kell 17.30-19.00  

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

Saikovskaja, Anneli Raudlam, Anni Laanejõe 

Puudusid: Helen Eharand, Helen Ernits, Annika Pau, Marko Olop 

Protokollija: Annika Treiman 

Teemad:  

1. Huviringide teema:  

Eelmisel koosolekul lepiti kokku, et kaks kooli õpilast, kes tegid huvihariduse teemalise 

loovtöö, tulevad seda tutvustama.  

Oma loovtööd “Sport Kostivere Koolis 2021” esitasid Liis Lestberg ja Kristjan Klabber. 

 

Arutelu:  

- Erinevad spordi- ja huviringid on Kostivere koolis olemas ja neist võetakse aktiivselt 

osa.  

- Õuevahetundidest võetakse samuti aktiivselt osa ja seal on liikumise suurimaks 

motivaatoriks klassikaaslased ja sõbrad. Suurimaks segajaks on halb ilm.  

- Kooli hoovis võiks olla rohkem aktiivse aja veetmise võimalusi: minigolf, 

asfaldimängud, madal batuut jne.  

- Tuntakse puudust ka põhupallidest ja puudest.  

- Golfikoolitus õpilastele Jäelähtmel EGCC-s. 

 

Otsus:  

- Kool uurib madala batuudi hindu ja otsib projekte, et leida rahastus. 

- Õpilasesindus korraldab koolilaada juuni alguses, tulu läheb asfaldimängude 

finantseerimiseks.  

- Kool uurib erinevaid võimalusi ja pakkumisi õpilaste golfikoolitusteks EGCC-s.  

 



2. Kostivere kooli liikluslahendus:  

Abivallavanem Priit Põldmäe tutvustas Teede Tehnokeskuse AS-I koostatud kooli 

sissesõidutee liikluslahendust (see oli hoolekogus arutlusel eelmisel koosolekul). 

 

Arutelu:  

- Hoolekogu on juba eelmisel koosolekul antud lahendusi arutanud.  

- Liikluslahenduse koostamisel võiks lähtuda eelmise koosoleku otsusest ja 

ettepanekust: parklani võiks viia kahesuunaline sõidutee mille ääres jookseb 

äärekiviga kõnnitee ning bussipeatuse juures oleks kõrgendusega ülekäik. 

- Liikluslahenduse koostaja vastus: autot kasutavate lapsevanemate prioriteediks on 

sõita võimalikult mugavalt kooli ukseni. Ja see soosib autostumist. Lahenduseks 

pakutakse hoopis infomaterjale lapsevanematele, Merivälja kooli näitel, millega 

suunatakse lapsevanemaid oma lapsi kõrvaltänavatel autost maha panema. 

Kostivere kooli puhul siis kasutama selleks Aia pargi parklat või siis panema laps 

autost maha hoopis lasteaia ees ja suunduma läbi Kirsi tänava tagasi Maardu-Raasiku 

teele. Veel leevendaks liiklusolukorda tipptunnil liikluse hajutamine muutes kooli või 

lasteaia algusaega.  

- Hoolekogu arvates ei ole liikluslahenduse koostaja piisavalt tutvunud kooli praeguse 

liikluslahendusega ja ei ole oma ettepanekuid tehes arvesse võtnud lasteaia juures 

toimuvat hommikust liiklust ja ka Kirsi tänava olukorda ning kitsust.  

 

Otsus:  

- Teeme ettepaneku leppida kokku ühine kohtumisaeg direktori, valla esindaja, 

hoolekogu esindaja ja liikluslahenduse koostajaga, et jälgida liiklust hommikusel 

tipptunnil kooli sissesõidul, parklas ja sellega külgnevatel tänavatel.  

 

3. Koolibuss:  

Koolibussis on probleemiks juhtide ja õpilaste käitumine. 

 

Arutelu:  

- Koolibussis on probleemiks ikka veel juhtide kiirustamine peatustest lahkudes, 

õpilaste käitumine bussis, turvavööde mitte kasutamine, sõidukaartide 

registreerimine sisenemisel ja bussijuhtide suitsetamine peatuses bussi kõrval.  

 



Otsus:  

- Rääkida veel nii koolis kui kodus koolibussis käitumisest. 

- Konstaablile teha ettepanek kontrollida bussis turvavööde kasutamist.  

 

4. Prantslased külas Kostivere koolis:  

Kostivere kooli saabuvad 2. mail 20 prantslast (16 õpilast ja 4 õpetajat). Kostivere koolis nad 

jälgivad ja teevad koostööd algklasside õpilastega.  

Käiakse koos väljasõitudel, õpitakse kasutama digilahendusi ja tutvutakse valla teiste 

koolidega.  

Õhtuti sisustab noorte külaliste aega Kostivere noortekas. Majutab neid Kostiferi 

puhkekeskus. 

Sügisel on plaanis sõita Kostivere kooli õpilastega (vähemalt 10) Prantsusmaale nende 

kooliga tutvuma. Kaasa võetavate õpilaste valiku tegemise korda ei ole kokku lepitud.  

 

Järgmine koosolek toimub neljapäeval, 2. juunil, kell 17.30  

 

 


