
Hoolekogu protokoll nr 9, 16.01.2023 

Algus 17.30, lõpp 18.55 

Koht: Kostivere Kool 

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

Saikovskaja, Anni Laanejõe, Anneli Raudlam, Annika Pau, Veiko Kurs 

Puudus: Helen Eharand 

Kutsutud: Aivo Tammela 

 

Arutletud teemad: 

1. Kostivere Kooli uus arengukava  

Kooli direktor tutvustas lühidalt kooli uut arengukava. Arengukava tegemisse olid kaasatud  

lapsevanemad, õpetajad ja õpilased. Kooli uus visioon on „i3 kool“ – inspireeriv, innustav ja 

innovaatiline. Direktor tõi välja suuremad eesmärgid, mis hõlmavad õpikeskkonna muutust – 

Kostivere Kooli laiendamist, arenguid õppetöö ja tugisüsteemide töös. Samuti kooli ja 

kogukonna koostööd,  rahvusvahelist koostööd. Kooli uus arengukava on saadetud eelmisel 

nädalal hoolekogu listi tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Hoolekogu liikmed avaldasid 

soovi dokumendiga põhjalikumalt tutvuda. 

Otsus: kooli haridustehnoloog Annika Pau paneb kooli arengukava drive`i 
kommentaaride lisamiseks. Hoolekogu liikmete tagasiside tähtaeg kooli arengukavale 
on 31.01.2023. 

 

2. Kostivere Kooli sissesõidutee  

Kooli huvijuht Aivo Tammela oli filminud detsembrikuu kolmel hommikul ajavahemikus  8.00-

9.00 sissesõiduteel toimuvat ning näitas meile kokkuvõtet seal toimuvast. Kevadel lisanduvad 

autodele veel rattad ja tõukerattad. Kõige suuremad probleemid on ajavahemikus 8.15-8.30. 

Kuidas muuta kooli sissesõidutee lastele ohutumaks?  

Ettepanekud: Bussipeatuse ala laiendamine, nihutamine. Autode peatumiseks lisaruumi 

tekitamine. Bussipeatuse juurest üks kord üle tee üleminek. Lamav politseinik üle tee 

lasteaia poole.  

Otsus: hoolekogu esimees Hannes Rosenberg suhtleb vallaga edasiste plaanide osas. 



 

3. Õhtune koolibuss 

Siiri Erm-Nairismägi andis ülevaate 12. jaanuaril koosolekul räägitust ja kokkulepitust. Kell 

15.30 väljuval liinil J11 on palju kasutajaid. Õpetaja Annika Pau tõdes, et   8. tund lõpeb kell 

16.10 ja paljud õpilased ei saa igapäevaselt J11 kasutada – buss läheb liiga vara. Kell 17.35 

võiks üks buss veel lisaks olla, kui koolis on huvitegevus ka lõppenud. Abivallavanem Art Kuum 

on lubanud  valla võimalused üle vaadata. Kevadel (kolm kuud enne suvevaheaega) on 

plaanis  katsetada bussi kell 17.35, kui vald leiab selleks rahastuse. Samuti mainiti, et 

bussiühendus võiks olla ka Arukülaga, mida püütakse lahendada maakonnaliinide 

pikendamise abil ja vald vaatab üle võimalused Maardu küla poole kell 15.30 saamiseks. 

 

4. Koolikottide raskus 

Marko Olop tõi välja, et tema  5. klassis õppival lapsel oli koolikoti raskus 4,2 kg ja Siiri Erm- 

Nairismägil samas klassis õppival lapsel 5 kg. Kuidas vähendada koolikoti raskust? 

 

Ettepanekud: Topelt õpikud. Annika Pau tõstatas koolikappide teema – 200 kappi.  

5.-9. klassi õpilastele kapid, 1.-4. klassi õpilased hoiavad asju koduklassis. 

Laudade vahetus – noorematele õpilastele alt suurema, suletud sahtliga. 

 

 

 

Järgmine koosoleku aeg 13.03.2023. 

 

Koosolekut juhatas: Hannes Rosenberg 

Protokolli koostas: Kaisi Reilson 


