Kostivere Kooli lastevanemate üldkoosoleku protokoll
Toimumise koht: Kostivere Kooli võimla
Toimumise aeg: 23.09.2020

Koosoleku päevakava:
1. Kostivere Kooli valmisolekust uueks õppeaastaks ning distantsõppeks (Olga
Saikovskaja, Virgi Roop);
2. Eelmise õppeaasta tulemused ning 2020/2021. õppeaasta peamised suunad (Eele
Sekk);
3. Huviringid ja sündmused (Ranele Raudsoo);
4. Kokkuvõte hoolekogu tööst (Raiko Talvoja);
5. Muud küsimused.

1. Olga Saikovskaja rääkis Kostivere Kooli valmisolekust uueks õppeaastaks.
Uued õpetajad ja õpilased:
Tööõpetuse õpetaja Veiko Rada
Inglise keele õpetaja Liina Steinberg
Klassiõpetaja Ulvi Nei
Uued õpilased (3. klass, 5. Klass, 6. klass, 7. klass, 1. klass: kokku 26 uut õpilast)
Uued ruumid, varustus ja mööbel.
Tänu mitmele erinevale projektile, on kool saanud vahendeid järgmisteks tegevusteks:
Kahe eriklassi ehitamine + eriklasside sisustus (mööbel). Rahunemisruumi loomine
voldikseina abil + sisustus (rahupesa jne). Vallavalitsuse otsusega sai kool enda kasutusse
lisaruume, mille arvelt ehitati kaks uut klassiruumi (1. klassi klassiruum/pikapäevarühma ruum
ja kunstiklass). Samuti jõuti kokkuleppele, et hakatakse edasi arendama kooli staadionit.
Tore ruum
Teisel korrusel on Tore ruum (sellise nime on spontaanselt saanud rahunemisruum), kus on
mõnus diivan, vaip, kaks elektrilauda (saab teha tööd nii püsti seistes, kui ka istudes).
1

Kui mõnel õpilasel tekib vajadus emotsioone maandada rahulikus keskkonnas, siis õpetaja
saab suunata teda Tore ruumi.
Teisipäeviti kasutab Tore ruumi sotsiaalpedagoogi kabinetina Katrin. Lisaks toimuvad seal
TORE ringi ja õpilasesinduse kohtumised.

Õppeaasta üldeesmärgid vastavalt üldtööplaanile on järgmised:
1. Iga Kostivere Kooli õpilase andekus on avastatud ja toetatud
2. Kostivere Kooli õpetaja on motiveeritud enda ja kooli arengule
3. Õpetajatevaheline koostöö on süsteemne (ka klassijuhatajad, tugispetsialistid jt)
4. Kõik sündmused, väljasõidud ja tähtpäevad on osa õppetööst.

Haridustehnoloog Virgi Roop rääkis kooli valmisolekust distantsõppeks.
E-õppe päevad 2020/21. õppeaastal:
◦

Reede, 25.september (5. – 9. klass)

◦

Neljapäev, 29.oktoober (4. – 9. klass)

◦

Kolmapäev, 18.november (4. – 9. klass)

◦

Reede, 18.detsember (kõik klassid)

◦

Esmaspäev, 1.veebruar (kõik klassid)

◦

Kolmapäev, 24.märts (kõik klassid)

◦

Esmaspäev, 3.mai (kõik klassid)

Juhul, kui Kostivere Kool peaks distantsõppele üle minema, plaanis on kasutada järgmisi
keskkondi (vt alt). Kõik keskkonnad on õpilastele tuttavad. Kui õpetajal peaks tekkima vajadus
uue keskkonna järgi, teeb ta selle õpilastele enne kasutamist selgeks.
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Keskkonnad

I kooliaste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tera
Opiq
Zoom
Google Forms
Endomondo
taskutark.ee
learningapps.org
Quizizz
Kahoot
Quizet
Messenger
whiteboard.fi

II kooliaste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tera
Opiq
Zoom
Google Forms
Endomondo
taskutark.ee
learningapps.org
Quizizz
Kahoot
Quizlet
Messenger

III kooliaste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tera
Opiq
Zoom
Googole Forms
Endomondo
whiteboard.fi
Sokrative
Quizizz
Kahoot
Nearpod
Messenger
wiser.me
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2. Õppejuht Eele Sekk rääkis eelmise õppeaasta tulemustest ning 2020/2021.
õppeaasta suunadadest
2019/2020. õppeaasta kokkuvõte:
Õpilasi õppeaasta alguses 151, lõpus 149, õa jooksul lahkus 3, juurde tuli 1 õpilane
Väikseim klass 9.klass – 11 õpilast
Suurim klass 8.klass – 21 õpilast
Lisaks oli:


2 eriklassi kokku 5 õpilasega (3.-4.klass - 2 õpilast, 5., 6. ja 8.klass - 3 õpilast);



1 õpilane oli osaliselt üks-ühele õppes;



2 õpilast vähendatud õpitulemustega;



individuaalne õppekava 10 õpilasel



õpiabi vajas iganädalaselt 24 õpilast;



eripedagoogi abi 18 õpilast

Koolis töötas 17 õpetajat, direktor, õppejuht, huvijuht, 2 abiõpetajat, 2 eriklassi õpetajat,
pikapäevarühma kasvataja, sotsiaalpedagoog (4x nädalas), 2 eripedagoogi (üks eripedagoog
3x nädalas, teine 1x nädalas), psühholoog (1x nädalas)

Õppeedukus:
1.kl. – kujundav hindamine, kõik 15 õpilast lõpetasid klassi
2.-9.kl. (134 õpilast) – numbriline hindamine:


23 õpilast lõpetas kiituskirjaga (17,2%), kõige rohkem 2. ja 3.kl. (12 ja 6 õpilast)



44 õpilast õppisid “4”-”5”-le (32,8%), kõige rohkem 4. ja 6.kl. (9 ja 8 õpilast)



50% õpilastest õppisid „5“ või „4-5“



Kõige rohkem oli tublisid õppijaid 2.kl. (18 õpilast), 3.kl. (9), 4.kl. (11) ja 6.kl. (10)



Täiendavale õppetööle jäi 12 õpilast (9%)



1 õpilane jäi klassikursust kordama, 1 õpilasel pikendati IÕK alusel klassi lõpetamist
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Osalemine olümpiaadidel:
Kevadise eriolukorra tõttu toimus vähe olümpiaade.
Kokku osales 8 õpilast :


Matemaatika 4.-6.kl., 7. ja 9.kl.



Õpioskused 3.kl. – saavutasime maakonnas 3.koha

Tasemetööd:
Toimusid ainult sügisel:
◦

4.kl. loodusõpetus – head tulemused teadmistes (67% õpilastest kõrgtase),
kavandamisoskustes (53% kõrgtase, 27% kesktase) ja analüüsioskustes (27%
kõrgtase, 40% kesktase); arendamist vajavad tõlgendamisoskused.

◦



Kahel õpilasel kõik neli osaoskust kõrgtasemel.

7.kl. loodusõpetus - head tulemused teadmistes (50% tipptase ja 50% kõrgtase),
tõlgendamisoskustes (50% tipptase ja 30% kõrgtase) ning analüüsioskused (80%
kesktase või üle selle), arendamist vajavad kavandamisoskused



Ühel õpilasel olid kõik neli osaoskust tipptasemel ja ühel õpilasel 3 oskust
tipptasemel.

9. klassi õpilaste edasiõppimine:


Põhikooli lõpetas 10 õpilast juunis, 1 õpilane augustis



Kõik lõpetajad läksid edasi õppima - 6 õpilast gümnaasiumisse ja 5 õpilast kutsekooli:
◦

2 õpilast Loo Keskkooli

◦

1 õpilane Kuusalu Keskkooli

◦

1 õpilane Jüri Gümnaasiumi

◦

1 õpilane Tallinna Ühisgümnaasiumi

◦

1 õpilane Tallinna Tehnikagümnaasiumi
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◦

2 õpilast Tallinna Polütehnikumi

◦

2 õpilast Tallinna Tööstushariduskeskusesse

◦

1 õpilane Tallinna Ehituskooli

2020/21. õppeaasta:


õpilasi tänase seisuga 158



õpilaste arvult suurimad klassid 1., 3. ja 7.klass – kõigis 20 õpilast



Eriklassid HEV-õpilastele – kokku 10 õpilast, 4 õpilast vähendatud õpitulemustega



õpetajaid 18+2



eriklassi õpetajaid 2 (vajadus 3)



abiõpetajaid 2

Tugimeeskond 2020/21:


2 eripedagoogi:
Silvia teisipäeviti
Ene T, K, N



Sotsiaalpedagoog 4 korda nädalas (E, T, N, R)



Psühholoog teisipäeviti



Õppejuht/HEV-koordinaator E-R



Hetkel puudub logopeed

Tasemetööd 2020/21:
Tasemetööd ei hinnata, tasemetöö on tagasiside vahend õpitulemuste saavutatuse
kohta


7.klassi loodusõpetus – 22.sept.



4.klassi loodusõpetus – 23.sept.
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7.klassi matemaatika – 29.sept.



4.klassi matemaatika – 1.oktoober

Osalemine e-testide katsetustes:


Üldpädevus, 8. klass (21. september-27.november)



Vene keel võõrkeelena, 7. klass (26.-30. oktoober)

Eksamid 2020/21:


7.klassi üleminekueksam eesti keeles – 28.mai



8.klassi üleminekueksam matemaatikas – 28.mai



9.klassi lõpueksamid:
28.mai – matemaatika
3.juuni – eesti keel
9.juuni – valikaine

2020/21 planeeritud tegevused:


Toetada iga õppija andekust ja motivatsiooni (õpilaste tugevuste kaardistamine,
suunamine huviringidesse, olümpiaadideks ettevalmistamine, IÕK-de koostamine ja
muu vajaliku toe pakkumine)



Liikuma Kutsuva Kooli tegevuste lõimimine igapäevasesse kooliellu



Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine



Ainetevahelise lõimingu suurendamine



Tundide vaatlused



Koostöö arendamine Loo ja Neeme koolidega



Kõik õppekäigud on eesmärgistatud ja pärast toimumist tagasisidestatud-analüüsitud



E-õppe päevad digipädevuse ja iseseisva õppimise oskuse arendamise eesmärgil
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3. Huvijuht Ranele Raudsoo tutvustas sündmusi ning huviringe.
Kostivere

Kooli

sündmuste

plaaniga

saab

tutvuda

kooli

koduleheküljel

http://kostivere.edu.ee/wp-content/uploads/2020/09/Kostivere-Kooli-s%C3%BCndmusteplaan-2020-2021.pdf
Huviringide tabel on samuti koduleheküljel olemas http://kostivere.edu.ee/et/huvitegevus/
Koolimajas

on

toimumas

ka

koolivälised

trennid,

need

on

nähtavad: http://kostivere.edu.ee/et/huvitegevus
Nimekirjade alusel alustavad huviringid 1. oktoobrist. Sinnani saab käia kõikides ringides
uudistamas ja vaatamas.
REGISTREERIMINE toimub Drive keskkonnas: www.cutt.ly/kfVmHxb HILJEMALT 29.09.
Juhime tähelepanu, et mõned ringid on tasulised ja mõned on piirarvuga. Piirarvuga ringide
puhul anname märku, kui laps ringi ei mahu.

4. Raiko Talvoja andis ülevaate Kostivere kooli hoolekogu tööst 2019/2020
õppeaastal.

Kokku koguneti 7 korral.
Protokollid on saadaval kooli kodulehel Lapsevanemale-> Hoolekogu -> Protokollid all. Kooli
kodulehel on ka hoolekogu liikmete nimed ja kontaktid. Erinevate küsimuste korral, mida ei
õnnestu või ei saa lahendada otse klassijuhataja või kooliga, palun pöörduda hoolekogu
liikmete poole. Igast klassist on keegi lapsevanematest esindatud hoolekogus. Kuna aga
koosseis valitakse igal teisel aastal, siis sel aastal on 1. klass esindamata. Olge valmis
järgmisel aastal kandideerima.
Põhilised teemad, mida õppeaasta jooksul tegeleti:
-

Arutatud teemadest korduvad, pea igal koosolekul läbivad, on olnud laste
omavahelised suhted ja laste ning õpetajate vahelised suhted. Selle teema alla käib ka
koolikiusamine selle eri vormides ja ennetustegevus.

-

Korduv teema on olnud ka koolibusside kvaliteet. Rahulolematust on olnud nii ära
jäänud busside kui hilinemiste osas. Samuti on vajakajäämisi bussijuhtide keeleoskuse
kui käitumise osas.
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-

Tegeldi ruumipuudusele lahenduse leidmise aitamisega. Tänaseks on Muusikakool
kolinud Kostivere mõisa ruumidesse. Vabanenud ruumide arvelt on tekitatud 1. klassi
koduklass ja kunstiklass. Samuti on juurde tekitatud TORE ruum (rahunemisruum) ja
kaks eriklassi.

-

Jaanuaris külastasid kooli Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalveametnikud. Neil
oli koolile mõningaid ettekirjutusi, millest kaks olulisemat olid dokumendihalduse
nõuetekohaseks muutmine ja õpetajate kvalifikatsiooni tõstmine nõuetele vastavaks
või siis vastavalt lepingute muutmine. Lisaks täiendavate töökohtade loomine
erispetsialistidele. Need teemad on lahenduse leidnud, välja arvatud logopeedi
palkamine, millega endiselt tegeldakse.

-

Distantsõpe. Kui muidu sujus, siis etteheiteid on osade laste viisakusele ja käitumisele.
Eeskätt peaksid lapsevanemad jälgima, et nende lapsed oleksid viisakad igal pool.

-

Jalgratta- ja rolleriload. Kevadel on plaanis kooli poolt kursused korraldada.
Jalgrattaload alates 10. eluaastast, rolleriload alates 14. eluaastast.
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