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Hoolekogu protokoll nr 7, 15.09.22 

Algus 17.30, lõpp 19.00 

Koht: Kostivere Kool 

Kohal: Annika Treiman, Hannes Rosenberg, Siiri-Erm Nairismägi, Helen Eharand, Marko Olop, Olga 
Saikovskaja 

Puudus: Annika Pau, Helen Ernits, Anneli Raudlam, Anni Laanejõe 

 

Arutatud teemad: 

1. Esindamata klassid hoolekogus 
- Hoolekogus on esindamata 1. ja 8. klassi lapsevanemad. Kuna hoolekogu suurust reguleerib 

vastav määrus, siis me ei saa hetkel ametlikult liikmeid juurde valida. Jagame olemasolevate 
hoolekogu liikmete vahel need kaks klassi ära, et oleks korraldatud infovahetus ning alati on 
võimalus osaleda nö külalisena hoolekogu koosolekutel. 
 

2. Skatepark kasutamine 1-4 klassi õpilaste poolt kooli ajal 
- Seni on kool on lubanud skateparki koolipäeva jooksul st. kuni kella neljani 5.-9. klassi õpilasi 

ning neile ka tõukerattaid kasutada andnud (tasuta). Samas tahavad ka 1.-4. klassi õpilased 
tõukeratastega seal sõita, kuid kool on olnud selle teemaga ettevaatlik ning lubanud lapsi 
ainult siis, kui lapsevanem tuleb lapsega kaasa (on juba olnud suvel raskemaid õnnetusi). 
Kuidas peaks kool siin käituma? 

- Otsus: kuna erinevad kooliastmed on pikal vahetunnil erinevatel aegadel, siis võiksime ka 1-4 
klassi lapsi skateparki lubada. Kool saadab vanematele sellekohase teate ning palub juhtida 
laste tähelepanu turvalisele sõitmisele + kindlasti peab olema kiiver. Lisaks peab 1-4 klassi 
lapse puhul olema lapsevanema kirjalik nõusolek, kus ta kinnitab, et tema laps on lubatud 
sinna, ta on tutvunud skatepargi kasutamise reeglitega ning tutvustanud neid ka oma lapsele. 
 

3. Kooli parkla sissesõidutee liikluslahendus 
- Vallavalitsus hetkel sissesõiduteed ei ole nõus laiendama. Samas on sageli sellel teelõigul 

ummikud, kuna suurelt teelt sisse pöörates ei ole kohe näha, et keegi soovib samal ajal välja 
sõita. Sageli on juba selja taga ka järgmine auto ja ongi ummik. Nähtavust piirab ka teede 
nurgas männipuu, mis on päris suureks kasvanud. 

- Otsus: Hannes Rosenberg edastab vallale palve kärpida männipuu oksi ning võimalusel 
paigaldada teede ristumiskohta kõverpeegel. See annab võimaluse ummikuid ennetada. 
 

- Teine mure on bussipeatusest kooli jalutavad lapsed, kes ületavad kooli parkla sissesõiduteed, 
et jõuda kõnniteele. Samas ei ole seal märgistatud ülekäigurada. 

- Otsus: edastada vallale palve rajada ülekäigurada, mis võimaldab ületada autoteed 
turvalisemalt. Ülekäigurada võiks olla tee tasapinnast kõrgemal – see kindlasti vähendaks ka 
autode sõidukiirust 

- Otsus: Hannes Rosenberg edastab vastavasisulise palve vallale. 
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4. Kooli arengukava teemal ülevaade 
- Kool valmistab ette uut arengukava ning selleks on palgatud appi välised konsultandid. 
- Suvel kohtuti hoolekogu ja lastevanematega, seejärel oli õpetajatega koolituspäev.  
- Järgmine kohtumine õpetajatega 14.10 – sellel päeval on siis lastel iseseisva õppimise päev. 

 
5. Lisa õppepäevad seoses kooliaasta varem lõpetamise sooviga 
- Selleks, et saaks õppeaasta lõpetada 9 juunil ehk kaks päeva planeeritust varem (seoses 

lõpueksamitega), siis on vaja need koolipäevad varem ära teha. 
- Koolipoolne ettepanek, et 22-23 detsembriks annavad õpetajad kodusõppe ülesanded lastele 

ja siis saame lõpetada 9 juunil kooliaasta. 
- Otsus: Hoolekogu on selle poolt 

 
6. Kooli huviringid 
- Uus huvijuht elab veel sisse ning seetõttu infot jõudnud välja saata. Aga 19.09 algab 

huviringide prooviperiood ning alates oktoobrist algavad korrapärased huviringid. 
- Palve saata huviringe puudutav info võimalikult kiirelt välja. 

 
7. Bussitransport 
- Lastevanematelt on tulnud soov, et õhtuste trennide järgselt võiks olla ka hilisem buss, mis 

lapsed koju viiks. Näiteks 17.00 või 17.30 ajal. See võiks esimesel võimalusel käima hakata. 
- Bussi J13 graafikut on muudetud selliselt, et see jõuab Kostivere Kooli peatusesse 8.27 ja 

lapsed ei jõua sööma – miks graafikut selliselt muudeti? 
- Otsus: Hannes Rosenberg pöördub valla poole nendes küsimustes ja annab jooksvalt 

tagasisidet. 
 

8. Kas koolis on õpetajaid puudu? 
- Loodusõpetuse õpetaja on hetkel puudu, kelle tunnid on ära jagatud. See suurendab 

tuntavalt õpetajate koormust. 
- Logopeed on puudu. 
- Olga Saikovskaja tegeleb selle teemaga pidevalt. 
 

9. Järgmine koosolek 
- Järgmine koosolek toimub 10.11.22 kell 17.30-19.00; 
- Hannes Rosenberg saadab ka kalendrikutse. 

 

Protokolli koostas: 

Hannes Rosenberg 


