
Hoolekogu protokoll nr 8, 10.11.2022 

Algus 17.30, lõpp 18.45 

Koht: Kostivere Kool 

 

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

Šaikovskaja, Anni Laanejõe, Anneli Raudlam 

Puudus: Annika Pau, Helen Ernits 

 

Arutletud teemad: 

1. Ülevaade 19. oktoobril toimunud hoolekogude koolitusest 

Koolituselt sai palju uusi teadmisi ja suuniseid kuidas hoolekogu tööd paremini korralda ja läbiviia. 

Tuleks koostada hoolekogu töökord ja aastaplaan. Hoolekogu aastaaruande kokkuvõte tuleb esiada nii 

koolile kui ka pidajale. Soovitatav võtta protokollija väljaspoolt hoolekogu. 

Ettepanek: Koosoleku päevakord võiks olla paigas vähemalt nädal enne koosolekut. 

Otsus: Koostatakse hoolekogu töökord ja aastaplaan. Koosolekute protokollija võetakse väljastpoolt 

hoolekogu. Koosoleku päevakord saadetakse vähemalt nädal enne koosolekut. 

 

2. Kooli sisehindamisaruanne  

Valmis kooli sisehindamisaruanne. Aruanne saadetakse hoolekogule kommenteerimiseks ja 

kinnitamiseks. Tagasiside anda hiljemalt 23. novembriks. 

 

3. J11 buss 

J11 buss on viimasel ajal olnud väga täis ja õpilased on sunnitud püsti seisma. Hannes uurib vallast, 

kas on võimalik antud liinile saada suurem buss. 

 

4. Kooli sissesõidutee 

Hoolekogu esimees on olnud pidevas kirjavahetuses vallaga kooli sissesõidutee küsimuses, et muuta 

see laste jaoks turvalisemaks. Hoolekogu poolt on tehtud mitmeid ettepanekuid. Vallalt tagasiside, et 

hetkel ei ole rahalisi võimalusi suuremate ehitustööde läbiviimiseks. Esmajoones tuleks siiski 

lahendada probleem kuidas tagada bussi pealt tulevate laste ohutu liikumine üle sõidutee. Hetkel 

puudub igasugune märgistus jalakäijate ülekäigu kohta. Suhtlus vallaga jätkub.  

 

 

 

 



5. Hoolekogu poolt läbiviidud kell 15.30 väljuva J11 bussiliini küsituluse tulemused 

 

Küsituluse tulemused on järgmised: 

 

 

Küsitlus ei jõudnud esimese ja kaheksanda klassi listidesse.  

Ettepanek: Uurida vallast, keda antud bussiliin puudutab ja korraldada ümarlaud arutamaks  

võimalikke variante. Teemaga tegeleb Siiri. 

 

6. Füüsika õpetaja 

Õpilastelt on tulnud tagasisidet, et füüsika õpetaja ei ole piisvalt pädev aine õpetamisel, kuna õpetaja 

ei ole spetsialiseerunud füüsika õpetamisele. Direktori sõnul on kool aktiivselt otsinud füüsika õpetajat, 

kuid kahjuks ei ole ühtegi õpetajat leitud.  

Ettepanek: Ehk on võimalik leida õpetaja kusilt mujalt Eestis, kes saab õpetada kasvõi veebi 

vahendusel. 

 

7. Noortekas 

Seoses noortekeskuse lammutmisega saab noortekas soojakutest moodutatavad asenduspinnad kooli 

parklasse. Seoses sellega suur palve lastevanematele, mitte kasutada kooli parklat laste kooli 

sõidutamisel. Lapsed saab autost välja lasta kas kooli bussipeatuses või lipuplatsi juures olevas parklas, 

kust lastel on turvaline kergliiklusteedpidi kooli suunduda. Noortekeskus avatakse eeldatavasti 

detsembri alguses. Lapsed, kes soovivad teha kodutõid huviringe või bussi oodates, võivad minna 

raamatukokku või siis küsida klassijuhataja käest infot millises klassiruumis on võimalik seda teha 

(õpetaja Annika ja õpetaja Irina on oma klassiruume väljapakkunud).  

 

8. Laste riietumine rütmika tunniks – kuidas on lahendatud? 

Lastel on võimalik riietuda tunniks mõias. Poisid saavad riietuda saalis ja tüdrukud saali taga ruumis. 



 

9. Veipimine Kostivere koolis  

Veipimine on probleemiks ka meie koolis. Õpilased käivad WC-des veipimas. Kahtluse korral on 

õpetajate poolt läbiviidud läbiotsimisi ja e-sigaretid ära võetud. Lapsed on aga leidlikud ja paljud 

eitavad e-sigareti tarbimist, väites, et ledsid selle pargist või said sõbra käest. On õpilasi, kes tarbivad 

ka mokatubakat. Vahelejäämisel on lapsevanemaid teavitatud. Suheldud on ka noorsoopolitseiga. 

Plaan on läbiviia õpilaste seas pistelisi läbiotsimisi. 

Ettepanek: Panna näiteks koolilehte „ infonupuke“, et samamoodi nagu on kooli territooriumil 

keelatud tubkatoodete tarbimine, on keelatud ka nende omamine. 

 

10.  Õpiränne Hispaaniasse 

Erasmus+ projekti alusel on leitud kool Hispaanias Barcelona lähistel mida 6.-9. klassi õpilastel on 

võimalik õpirändena külastada juba eeloleval kevadel. Kõik suuremad kulud: lennupiletid, kindlustus, 

kohalik transport, muuseumipiletid, Barcelona ekskursioon jne on projektiga kaetud. Plaan on minna 

17 õpilasega ja 3 õpetajaga. Esialgsed plaanitud kuupäevad on: 20.03. – 26.03.2023 Kostivere kool 

Kataloonias, 16.04 – 22.04.2023 Kataloonia kool Kostiveres. Majutamine peredes. Sooviavaldus 

õpirändes osalemiseks tuleb saata aadressil olga.saikovskaja@kostivere.edu.ee hiljemalt 01. 

detsembriks. 

 

11. Ettepanek: tekitada stuudiumisse meililist ka ainult lastevanematele ja võimaldada hoolekogu 

esimehel saata stuudiumis kirju kõikidele lastevanematele. 

 

Järgmine koosoleku aeg 16.01.2023. 

 

Koosolekut juhatas: Hannes Rosenberg 

Protololli koostas: Helen Eharand  
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