Kostivere Kooli hoolekogu koosolek nr 6
02.06.2022, Kostivere Koolis, kell 17.30-19.00

Kohal: Olga Saikovskaja, Hannes Rosenberg, Annely Raudlam, Annika Pau, Annika Treiman,
Helen Eharand, Anni Laanejõe, Siiri Erm-Nairismägi, Marko Olop
Puudus: etteteatamisega Helen Ernits
Protokollija: Hannes Rosenberg
Arutlusele tulevad teemad: Erasmuse tegevused, rütmika tunnid uuel aastal, hoolekogude
liikmete koolitus Jõelähtme vallas ja Kostivere Kooli järgmise arengukava sisend, Ukraina
põgenike lapsed, järgmise õppeaasta õpetajad, sõpruskool Ida-Virumaale, koolibussi teemad,
kooli õpilaste edukad esinemised, eksamid, Skate park.

1. Erasmuse tegevused
Kostivere Kool sai erinevateks tegevusteks (õpilaste õpiränded, õpetajate väliskoolitused,
töövarjutamised) ca 167000 EUR, mille kasutamiseks on 15 kuud. Üks esimestest tegevustest
on koos 16 lapsega (1. kooliaste) reis Prantsusmaale septembrikuus. Külastatakse sealset
sõpruskooli. Direktor Olgale kiitus Erasmuse programmist raha taotlemisel!
Reisima saajate osas korraldab kool valimisprotseduurid ja Olga annab võimalikult aegsalt
teada kuupäevadest ja tingimustest.

2. Õue vahetunni vahendite heakord
Paljud lapsed ei hooli kooli poolt kasutada antavatest vahenditest. Sageli unustatakse neid
tagasi tuua, suhtutakse lohakalt (visatakse, lükatakse jalaga jne). Kool küll tuletab meelde ja
proovib ka raadio kaudu teavitada, kuid ka lapsevanemad võiksid lastele sellest rääkida!

3. Rütmika tunnid
Uuest õppeaastast on meil ilmselt uus rütmika õpetaja. Olga kohtub kahe kandidaadiga lõpliku
valiku tegemiseks.

4. Hoolekogu liikmetele koolitus ja arengukava sisendiks kohtumine välise
konsultandiga
-

Kostivere Kooli järgmise arengukava sisend, kohtumine väliste konsultantidega - 22.08
kell 16-18;

-

Hoolekogude liikmete koolitus Jõelähtme vallas (Kostiveres või Lool), 19.10 kell 14-19

5. Ukraina põgenike lapsed
Hetkel põgenike lapsi koolis ei käi, kuid Vallavalitsuse poolt on tulnud sigaale, et sügisel ilmselt
võib olla vajadus õpetada põgenike lapsi.

6. Järgmise õppeaasta õpetajad
Otsime ajaloo õpetajat. Osalise koormusega on veel vaja matemaatika ja loodusõpetuse
õpetajaid. Lisaks ka väikeklassi õpetajaid. Muud kohad on täidetud.

7. Sõpruskool Ida-Virumaal
Idee, kas võiks sõpruskool olla ka Ida-Virumaal? Idee kiideti heaks ning uue õppeaasta
alguses keelekümbluse õpetaja võtab ehk enda vedada selle projekti.

8. Koolibuss
Viimasel ajal taas väga palju nähtud bussijuhte suitsetamas kooli peatuses. Lisaks on
täheldatud ka WC puudust. Lahendusena taas vajadus teavitada valla vallavalitsust ning
vaatame ka videosalvestisi peatusest, et saaks need tõendid juurde lisada pöördumisele.

9. Kooli õpilaste edukad esinemised
-

Cash flow võistluses sai Martin Jerlakas 4. koha;

-

Saalihokis võideti Kuusalus sõpruskohtumine;

-

Klaus Nairismägi ja Rosette Lii Nairismägi saavutasid 28. mail Indrek Sei ujumisklubi
Kuusalu haru kohalikul võistlusel Kuusalu Kevad oma vanuseklassis (1.-2. klass)
medalikohad (Klaus Evald Nairismägi vabatehnikas kuld, Rosette Lii Nairismägi selili
kuld, vabatehnikas hõbe, rinnuli pronks).

10. Erinevad eksamid
-

Eesti keele eksami sooritasid kõik positiivselt;

-

Põhikooli lõpetajate hulgas on sisse saanuid mitmetesse koolidesse: Tallinna 21. kool,
Lool Kool, Viimsi riigigümnaasium, Viljandi Riigigümnaasium, Kuristiku gümnaasium,
Kehra gümnaasium, Waldorfi kool; kolm õpilast on valinud kutsehariduse;

-

Üleminekueksamid läksid edukalt.

11. Skate park teemad
-

Paljudel lastel on kiivrid puudu! Palve lastevanematele sellest rääkida ja meelde
tuletada!

-

Tööpäevadel alates kell 16.00 kool ei vastuta tegevuste eest Skate pargis;

-

Võiks uurida suveks kord nädalas, kas leiaksime kellegi, kes oleks nõus käima noori
juhendamas. Marko Olop lubas uurida;

-

Nädalal 23 toimuvad erinevad koolitused Skate pargis;

-

Uuest õppeaastast võiks jagada pikad vahetunnid erievate kooliastme vahel selliselt,
et kõik saaksid kasutada Skate parki, kuid samal ajal ei oleks liiga palju lapsi seal
üksteist segamas.

12. Järgmine koosolek kolmapäeval, 15. septembril 2022 kl 17.30, Kostivere Koolis.

Protokollis: Hannes Rosenberg

