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Sisehindamine
Õppeaasta 2017/2018
Kooli tegevuse eesmärgiks on kasvatada kooli lõpetajatest vastutusvõimelised kodanikud, eetiliste
väärtustega ühiskonna liikmed. Kooli lõpetajad on võimetekohaselt ette valmistatud kutseõppeks ja
eluga toimetulekuks.
Koolitöö keskmes on õpilaste individuaalse arengu jälgimine ja toetamine.
1. Õppe- ja kasvatusprotsess
Hariduslike erivajadustega lapsed õpivad riikliku põhihariduse lihtsustatud (abiõppekava) ja
toimetulekuõppekava alusel. Koolis töötavad eripedagoogilise ettevalmistuse saanud pedagoogid.
Õpijõudluse toetamiseks, turvalise õpikeskkonna tagamiseks on moodustatud koolisisene
tugisüsteem, mis toimib õpilast nõustava ja toetava võrgustikutöö põhimõttel.
Õppeedukust/õppetöö tulemusi võib hinnata heaks – tegemist on erikooliga ja meil õpivad
probleemsed, õpi- ja käitumisraskustega lapsed. Pedagoogidel jätkub tähelepanu ja aega iga õpilase
jaoks. Õpilaste omavahelised suhted on enamasti stabiilsed.
Silmatorkavate käitumishäiretega õpilaste arengut analüüsitakse ja hinnatakse regulaarselt. Antud
hinnangud võimaldavad otsustada, kuivõrd tulemuslikud on rakendatavad meetmed. Meetmete
rakendamisel kaasatakse lapsevanemaid, KOV-i tugispetsialiste ning meditsiinivaldkonna töötajaid,
vajadusel noorsoopolitseid.
Hindamismeetoditeks on õpitulemuste hindamine (rakendame ka kujundavat hindamist), trimestrite
hinnete analüüsid, arenguvestlused. Jälgime koolikohustuse täitmist.
01.09.2017 jätkas 3 õppurit õppetööd lisaõppe klassis. Lisaõppes osalejale võimaldati juhendatud
õpet 1050 tunni ulatuses, millest 525 õppetundi moodustas üldhariduslik õpe ja 525 õppetundi
kutsealane ettevalmistus ning sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arendamine. Kutse-eelne
ettevalmistus oli õppuritele tagatud koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskusega, kus erinevates
õppekohtades said õpilased aimu erialade sisust ja sobivusest neile kui tulevastele tööinimestele.
Kutseõppetsüklite õppepäeva pikkus 6 tundi, a`45 min, kolmapäeviti ja neljapäeviti, transport
koolilt: 11.09.2017 – 03.11.2017 autohoolduse eriala; 06.11.2017 – 22.12.2017 puhastusteeninduse
ja kokaabi erialad; 17.01.2018 – 05.04.2018 ehituse eriala; 03.05.2018 – 07.06.2018 taime- ja
loomakasvatuse eriala.
Õpilastel oli võimalus õppetöö perioodil kasutada õpilaskodu, sotsiaalpedagoogi, logopeedi,
füüsilist üldarengut soodustavate ravivõimlemise tundide teenust.
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2017/2018 õppeaasta kokkuvõte
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Kooli
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1., 2., 3.klass on liitklass; 6. ja 8. klass on liitklass, 9. ja lisaõppe klass on liitklass. Koolis kokku 3
liitklassi. Klassikomplekte arvestuslikult 6.
7. toimetulekuklass õpib toimetuleku õppekava alusel, ülejäänud lihtsustatud õppes.
Põhikooli lõpetamiseni lihtsustatud õppe jõudsid kõik 5 õpilast, neile on väljastatud lõputunnistused
12.06.2018.a.
Lisaõppe kursuse (kestvusega 1 õppeaasta) lõpetas 3 õpilast, neile on väljastatud Kosejõe Kooli
poolt vastavasisuline tunnistus.
Vabal ajal oli õpilaste aeg sisustatud huvitegevuse ja –ringidega: spordiring, poisteklubi, lauluring,
käsitööring. Kooli eelarve väliselt õpilastel võimalus osaleda pääasteringi töös ja tütarlastel
tantsutreeningul.
Kooli huvijuhi juhendamisel käivitus õpilasomavalitsuse moodustamine, koostamisel on vastav
põhimäärus.
Ainepäevad on olnud sisukad ja õpilaste arengut ning õpimotivatsiooni toetavad. Õpilaste
tööõpetuse tundides valminud taiesed osalesid Kose Kunsti ja Käsitöö Seltsi korraldatud Kose valla
kunsti- ja käsitöönäitusel "Eesti Vabariik 100". Kosejõe Kooli poiste ja õpetaja Vainu koostöös
valmis puidust jalgratas, mis leidis kasutust Ravila mõisas etendunud lavastuses «Armastus on
ajaviide» juulis 2018. Spordis on õppurid saavutanud medalikohti rahvusvahelistel võistlustel nii
talimängudel kui kergejõustikus. Heade tulemuste eest on õppurid pälvinud kutsed osalema Aasta
Õpetaja Galal 2017 «Eestimaa õpib ja tänab», Eesti Olümpiakomitee spordiaasta lõpetamise
pidulikul vastuvõtul, EO Eesti Ühenduse tänuüritusel.
Paranenud ja hoogustunud on koostöö nõustamiskeskustega Rajaleidja ning Papaver.
Põhja-Eesti Rajaleidja karjäärinõustaja on tegelenud 8. – 9. klasside õppuritega.
Koolis õppis 40 õpilast (september 2017), õppeaasta jooksul lahkus teise kooli 2 õpilast, juunis
2018 (pärast lõpudokumentide väljastamist 12.06.2018) õppurite arv 30.
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Tugevad küljed
 Kooli õppetöös on seotud teoreetiline ja praktiline tegevus, rõhku pannakse teadmiste ja
toimetulekuoskuste rakendamisele, õppe elulähedusele ning üldpädevuste ja
väärtushinnangute kujunemisele
 Õpe on kohandatud õpilasele tema vajadustest lähtuvalt ja valmistab teda ette jätkamaks
õpinguid kutsekoolis, edasiseks tööeluks ning võimalikult iseseisvaks toimetulekuks
täiskasvanuna
 Koolis on loodud tingimused ja soodustatakse iga õpilase aktiivset osalemist koolielus
vastavalt tema võimetele, et temast kujuneks õnnelik ja ühiskonnas edukaks koostoimimiseks
vajalike oskuste ja väärtushoiakutega inimene
 Lapsevanemad on kooliellu kaasatud, koolitöötajate ja vanemate vahel on respekteeriv ja
usalduslik suhe
 Koolis on võimekad, kooli tulemuslikkusest huvitatud kogemustega töötajad ning tugev
eripedagoogide kaader
 Koolis valitseb üksmeel, toimib süsteemne koostöö
 Koolis on väljakujunenud traditsioonid
 Turvaline ja sõbralik õhkkond, õpilaste ja õpetajate vahelised sõbralikud suhted
 Õpilaste suurenenud aktiivsus ja algatusvõime
 Soodsad võimalused töökasvatuse arendamiseks
 Väga heal tasemel sporditöö
 Kool on väike ja tegemistes paindlik
 Kooliümbruse kaunis looduskeskkond soodustab õppe- ja kasvatustööd
Õppekasvatustöö oluliseks tegevusvaldkonnaks on õppetööd toetav (sh kooliväline) tegevus.
Selleks leidsime mitmesuguseid koostöövõimalusi.
 Osalemine HEV koolide lauluvõistlusel
 Osalemine EO ja EVPISL-i spordivõistlustel vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil
 Osalemine projektis T.O.R.E
 Osalemine projektis TERVIST EDENDAV KOOL
 Osalemine projektis «Kiusamisest vaba lasteaed ja kool»
 Osalemine projektis «Korvpall kooli»
 Osalemine Kose valla laste lauluvõistlusel ja Mõisakoolide IV laulupäeval
 TEBO õpiveebi kasutamine
 Liitumine aasta looma 2018 projektiga (eeltööd ning rajakaamera paigaldamine alates
november 2017)
 Liitumine projektiga «Kõige suurem linnusõber 2018» (projekti esimese osa ülesanne tuli
esitada detsembris 2017)
 Mängulise õppekeskkonna kooliks valmis kasutuspaketi soetamine
Õpilaste väljasõidud
Õppetööd toetavad:
 Õppekäik Kosele koduloomuuseumisse tutvuma uue ekspositsiooniga (26.09.2017, õppureid
14);
 Tartu Ahhaa Teaduskeskuses näituse «Matemaatika ilu» külastamine matemaatika
ainepäevade raames (28.11.2017, õppureid 7);
 Loksa Gümnaasiumis maakondlik joonistuspäev 2. – 4. klassi poistele «Võidusõiduautod»
(17.01.2018, õppureid 3);
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4. klasside tüdrukute joonistuspäev teemal «Eesti 100 – minu maakonna rahvuslike
mustritega kleit» Tabasalu Ühisgümnaasiumis (25.01.2018, õppureid 1);
A.H. Tammsaare juubeli-aastat tähistamas A.H.Tammsaare korter-muuseumis Tallinnas
14.03.2018, õppureid 5);
Eesti Lastekirjanduse Keskuse külastamine emakeelepäevade raames (20.03.2018, õppureid
7);
Inimeseõpetuse teemapäev «Turvalisus» Keila Koolis (21.03.2018, õppureid 4);
Tallinna Niguliste Muuseumi muuseumitunnis Lõvimäng (08.05.2018, õppureid 7);
RMK õppeprogrammi «Metsa sees on puud» raames Viimsi külastuskeskuses Tädu
õpperajal (15.05.2018, õppureid 17);
Tallinna loomaaia õppekäik (29.05.2018, toimetulekuklassi 3 õpilast);
Loodusõppepäev Endla Looduskeskuses ja Männikjärve rabas (05.06.2018, õppureid 5)

Kutse-eelset ettevalmistust ja karjäärivalikut toetavad:
 9. klass Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas tutvumas kutseõppe
võimalustega (05.04.2018, õppureid 4)

Spordivaldkonda toetavad:
 Eriolümpia sportlaste jalgpallifestival A Le Coq Arena harjutusväljakul (07.09.2017,
õppureid 7);
 EO Eesti Ühenduse matkapäev Lahemaal (12.10.2017, 3 toimetulekuklassi õppurit);
 Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliidu talvised kergejõustikuvõistlused Tallinna
Lasnamäe kergejõustikuhallis (29. 11.2017, õppureid 15);
 Kosejõe Kooli õpilased treeningul Valgehobuse suusa- ja puhkekeskuses (23.01.2018 ja
01.02.2018, õppureid 7);
 EO Euroopa murdmaasuusatamise võistlustel Tehvandi suusaspordikeskuses (05.02. –
06.02.2018, õppureid 3);
 Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliidu kevadised kergejõustikuvõistlused Tallinna
Lasnamäe kergejõustikuhallis (19.04.2018, õppureid 14);
 EO Eesti Ühenduse ja Viljandi JK Tuleviku kevadine jalgpalliturniir Viljandis (23.05.2018,
õppureid 9);
 Eriolümpia Eesti Ühenduse kergejõustikuvõistlused Kammeri Koolis (31.05.2018, õppureid
8)
Eelarveväline (koostöös Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliidu ja EO Eesti Ühendusega)
rahvusvahelistel võistlustel osalemine:
 Itaalias Genovas Eesti koondise koosseisus (16.10.2017 – 20.10.2017; õppureid 1) Euroopa
noorte paramängud (European Para Youth Games).
Huvitegevust toetavad:
 Kose kirikus hingedepäeva teemalisele üritusel (02.11.2017, õppureid 26);
 Rootsi päeva (Gustav Adolfs Dag) kontsert Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus (06.11.2017,
õppureid 7);
 Jõuluetendus «Charlie Browni jõulud» Viimsi kultuurikeskuses (06.12.2017, õppureid 35);
 Jõulukontsert Viskla külamajas (13.12.2017, õppureid 14);
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mõisakoolide IV laulupäev Puurmani mõisas (15.02.2018, õppureid 6);
KUMU-s tsirkusestuudio Folie etendus «Siis, kui sa magad» (17.04.2018, õppureid 5);
HEV koolide lauluvõistlusel Valgas (22.03.2018, õppureid 7);
2. rühma üritus Tallinnas Almare Bowlingus (11.04.2018, õppureid 9);
Päästeameti korraldatavad päästeringide võistlused Rõngus (04.05.2018, õppureid 4);
Kose pastoraadis kontserti andmas Kosejõe Kooli lauluring (16.05.2018, õppureid 16);
Ravila mõisas kontserti andmas Kosejõe Kooli lauluring (24.05.2018, õppureid 16);
Viskla külamajas kontsert-kohtumine Kosejõe Kooli õpilaste ja Viskla sõprade vahel
(31.05.2018, õppureid 16);
Valgemetsa päästeala noorte puhkelaager (23.07. – 27.07.2018, õppureid 3)

Tänuüritustel osalemine




Kosejõe Kooli esindus Tallinnas Eesti Olümpiakomitee poolt korraldatud vastuvõtul
tiitlivõistlustel edukalt esinenud õpilastele ja treeneritele 05. detsembril 2017 (1 õpilane ja
treener).
Kosejõe Kooli esindus Rakvere Kultuurikeskuses EO Eesti Ühenduse parimate sportlaste
tänuüritusel 20. veebruaril 2018 (3 õpilast ja treener).
Kontsert-tänuõhtul 15.03.2018 Kose Kultuurikeskuses õpilased, kelle tööd olid
eksponeeritud Kose Kunsti ja Käsitöö Seltsi korraldatud Kose valla kunsti- ja
käsitöönäitusel "Eesti Vabariik 100".

Koolis kohapeal Õrrekese õpituba, nukuteater «Kehra Nukk», MTÜ Kammermuusikud
klaverijuttude sari «Luikede järv», emakeelepäevade raames Heiki Vilep, loenguid ohtudest
internetis pidas õpilastele noorsoopolitseinik, vaba aja sisustamiseks mobiilne planetaarium,
muusikalist silmaringi laiendas Kose muusikakooli vilitlaste ansambel «Kortsutaltsutajad», külas
Räpina aianduskooli õpilased ja õpetajad, tantsuringi juhendaja Kristin Soone jagas reisimuljeid
Vietnamist, mänguõhtul käisid sõbrad Viskla külast jne.
Äramärkimist väärivad ülekoolised üritused – jõulupidu 2017, ülekooline spordipäev, kevadkontert,
kooli 75. aastapäeva tähistamine piduliku aktusega ning sellele järgnenud mõisapäevaga «Mis meil
viga elada». Mõisapäev tõi mõisaparki külalisi ja esinejaid: Keila linnaorkester, Siiri Sisask,
segarahvatantsurühm Kapak Kadri Tiis`i juhendamisel, tantsurühm Murueided Leida Tiis`i
juhendamisel, Kuivajõe naisrühm Maarika Tuttelberg`I juhendamisel, Lu-Lu Dance Group Kristin
Soone juhendamisel.
Kooli õppekorralduse ja õppesisu valikul on arvestatud õpilaste võimeid ja individuaalseid
iseärasusi.
2. Personalijuhtimine
Suhted kooli erinevate ülesannetega töötajate vahel on head, ollakse valmis koostööks, on olemas
«oma kooli» tunne.
Töötajatatele on võimaldatud vajalikku täiendõpet, sisekoolituse õppepäevad on olnud edukad.
Töötaja algatusel lõpetatud 1 tööleping, mis tingis muudatused koolisöökla töökorralduses ja pärast
erakorralise inventuuri läbiviimist võttis lahkunud töötaja kohustused üle kokk, esialgu peakoka
kohustustes. Koolisööklasse jäi alates 30.09.2017 töötajaid 2.
Poolte kokkuleppel aasta jooksul lõpetatud 6 töölepingut: lahkus juhiabi, asutusesisese
töökorralduse muutumisega lõppesid lepingud 2 logopeedi ja 1 õpetaja osalise tööajaga lepingute
puhul, õpilaskodu kasvataja ametikohalt lahkus 1 töötaja, kelle ametikoha kohustused leidsid
täitmist tähtajalise töölepingu alusel alates 05.veebruarist kuni 12. juunini 2018; seoses
õppealajuhataja kohustuste osalise ülevõtmisega lõppes 1 töötaja osalise ametikoha leping
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õpilaskodu kasvatajana ning õpilaskodu töö korrapäraseks jätkumiseks arvestati 3 kasvatajale
lisatasu alates 01.03.2018 kuni 12.06.2018 summas 962,50 €. Õppealajuhataja ametikoht jagunes 2
töötaja vahel: õppealajuhataja kohusetäitja tähtajalise töölepinguga (01.03.2018 – 20.08.2018) ning
õppealajuhataja HEVKO kohustustes ametikohaga 0,139.
Tähtaja möödumisel lõppes 4 tähtajalist töölepingut: (delikaatsel) puhkusel olnud töötaja
asendamine õpilaskodu kasvataja ametikohal ning juhiabi haigusperioodil ja pärast töösuhte
lõpetamist asendanud töötajaga. Kalendriaasta alguses (2018) korrigeeriti ametinimetusi, juhiabi
ametikoht nimetati umber finantsspetsialistiks ning koormusega 0,3 asus töölepingu alusel tööle uus
töötaja vastavalt läbi viidud konkursi tulemusele.
Oktoobri lõpus asus tööle (delikaatselt) puhkuselt naasnud töötaja, millest tingituna muutus
töökorraldus kasvatajate ja ringijuhtide töögraafikus, samuti lõppes tähtajaline leping puhkusel
olnud töötaja asendajaga.
Õpilaskodu kasvataja tähtajaline leping lõppes 2017/2018 õppeperioodi lõpuga 12.06.2018,
õppealajuhataja ülesannete täitja tähtajaline leping lõppes 20.08.2018.
Aasta jooksul kuulutati välja 3 konkurssi: finantsspetsialisti osalise tööajaga ametikoha täitmiseks,
konkursile laekus 3 avaldust, ametikohale sõlmiti 2018.a tähtajatu tööleping konkursi võitnud
töötajaga (varem töö tähtajalise lepinguga eelarveaasta lõpuni, 31.12.2017); õpilaskodu kasvataja
osalise tööajaga ametikohale ja õppealajuhataja osalise tööajaga ametikohale, neile konkurssidele ei
laekunud ühtki avaldust kandiseerimissooviga.
Seisuga 31.08.2018 lõpeb tööleping ülesütlemisega (koondamine) 1 osalise tööajaga töötajal ning
töötaja algatusel (töötaja avldus) lõpeb tööleping õppealajuhatajaga HEV koordineerija ülesannetes.
Seisuga 31.12.2017 kinnitatud ametikohti 26,47 ja neist täidetud 23,53.
2018.a 01. jaanuari seisuga kinnitatud ametikohti 26,24 ja neist aktiivses töösuhtes töötajaid
koormusega 21,53.
Haiguspäevi perioodil 01.09.2017 – 31.08.2018 kooli töötajatel 256 tööpäeva, neist 10 tööõnnetuse
tagajärjel (libastumine kooli pikas koridoris). Asendustunde tasustatud summas 1029,76 €.
(Delikaatsel) puhkusel 1 töötaja.
Heade töötulemuste eest premeeritud töötajaid summas 450,00 €. Jõulutoetust maksti töötajatele
summas 2000.- €. Ühekordset lisatasu täiendavate tööülesannnete eest masti töötajatele 500,00 €.
Kompensatoorset vaba aega arvestati 111,3 tunni ulatuses. Öiseid töötunde õppeaasta jooksul
kogunes õpilaskodus kasvataja-abidel 1760.
01.09.2017 kuni 31.08.2018 osaleti koolitustel 748 ak tundi: õppealajuhataja vastutusvaldkonna
töötajad 570,66 tundi; huvijuhi vastutusvaldkonna töötajad 70,67 tundi; peakoka vastutusvaldkonna
töötajad 16 tundi; majandusjuhataja vastutusvaldkonna töötajad 58,67 tundi; juhtkond/kantselei 32
tundi.
Koolitustel osalenud töötajate arv 32. Koolitusel osaletud tööpäevi 81,27. Koolituskulud kokku
3458,64 €.
Sisekoolituse «Evakuatsiooniõppe infotund» (10.11.2017) läbis 22 töötajat, sisekoolituse
«Muutuste juhtimine» läbis 9 töötajat (08.12.–09.12.2017 ja 29.12.2017), sisekoolituse toitumise ja
liikumise õpetajaraamatu teemal läbis 15 töötajat (26.10.2017).
Koolituslähetuste sõidukulusid hüvitatud 301,89 €, välis-koolituslähetuse päevaraha makstud
töötajale (Rootsi) 13,42 €; siselähetuse kulusid hüvitatud summas 291,12 €; koolitusruumi rendina
kulutatud 941,04 €. Lähetustel viibitud tööpäevi 79.
Kasutamata põhipuhkuse päevi seisuga 31.08.2018 töötajatel kokku 202.
Töötajate kesmine staaž asutuses 22 aastat ja ametikohal 4 aastat.
Kooli vajadused õppepersonali osas tagatud. Õpetajad on asjatundlikud ja lähtuvad oma
tegevuses laste arenguvajadustest. Tugiteenustest heal tasemel logopeedide, huvijuhi,
ringijuhtide, kasvatajate ja sotsiaalpedagi töö. Koolil puudus psühholoog. Vajadusel kasutati
koolivälist teenust.
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3. Koostöö huvigruppidega
Huvigruppidega koostöö eesmärgiks on kooli maine kujundamine ja koostöö mitmekesistamine.
Koostöö on oluline, et pidurdada õpilaste arvu kahanemist. Kosejõe Koolil on selleks välja
kujunenud mitmesugused koostöövormid:
 Koostöö Eesti Mõisakoolide Ühendusega
 Koostöö Maanteeametiga
 Koostöö jätkamine Kuopio Haapaniemen Koulu`ga
 Koostöö Harjumaa töö- ja tehnoloogiaõpetajate ainesektsiooniga
 Koostöö Tallinna ja Harjumaa koolilogopeedide ainesektsiooniga
 Koostöö Harjumaa eriõpetuse ainesektsiooniga
 Koostöö Põhja-Eesti Rajaleidja Keskusega
 Koostöö Harjumaa huvijuhtide sektsiooniga
 Koostöö Eesti Eripedagoogide Liiduga
 Koostöö Järvamaa Kutsehariduskeskusega
 Koostöö Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega
 Koostöö EEO ühendustega
 Koostöö EVPISL-ga
 Koostöö Kose Gümnaasiumiga
 Koostöö Harmi põhkooli ja Kose-Uuemõisa lasteaed-kooliga
 Koostöö Kose valla haridus- ja kultuurikomisjoniga
 Koostöö Kose valla isetegevuslastega (koorilauljad, rahvatantsijad)
 Koostöö Viskla Külaarendamise Seltsiga
Baltisaksa – Eesti kultuuripäevad kaasasid Kose-Uuemõisa mõisa oma programmi ning 02.09.2017
külastaski mõisa ja Kosejõe Kooli 20 sakslasest ning 10 eestlasest koosnev huviliste grupp.
Kooli personal on koostööaldis – teeb koostööd pikaajaliste partneritega ja otsib uusi
võimalisi. Õnnestus põhikooli järgse lisaõpperühma liitmine Nurme Kooli rühmaga ja selle
kutseõppe osa läbiviimine Järvamaa Kutsehariduskesuses.
4. Ressursside juhtimine
Kooli eesmärgist tulenevad põhiülesanded ja -tegevused olid 2017. aastal eelarveliste vahenditega
kaetud. Lisa-eelarve õpetajate töötasude osas 7000 € ulatuses ja vahendid Riigi Kinnisvara AS-le
576 € ulatuses. Koolile eraldatud eelarvete kohta olemas oma jaotuskavad nii 2017. kui 2018. aasta
kohta.
Kooli koduleht võimalikult informatiivne lähtudes seadusega lubatud võimalustest ning andes
kogukonnale ja võimalikele huvigruppidele teavet koolis toimuva kohta.
Kosejõe Koolil on 2017. ja 2018.aastate kohta direktori poolt kinnitatud hankeplaanid. Läbi on
viidud riigihange toiduainete ostmiseks ning riigihangete seaduse muudatustest tulenevalt
hinnapakkumuste teel sõlmitud toiduainete tarnijaga leping kuni märtsini 2019. Veoteenuse
ostmiseks õpilaskodus olevatele õpilastele võeti hinnapakkumused, moodustati vastav komisjon
ning parima pakkumuse esitajaga sõlmiti leping.
Kooli väikebussi rendileping on kehtiv, kool tasub makseid vastavalt maksegraafikule korrektselt.
Kinnitatud on personali koosseisud. Alates 01.09.2017 liitklassi 1./2./3. juures rühmatunnid
põhiainetes (matemaatika ja eesti keel; 2 õpetajat annavad kumbki 5 tundi nädalas).
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Eelarvelistest vahenditest soetasime vajaminevad materjalid õppetöökoja laastuimuri
paigaldamiseks, aasta looma rajakaamera projektis osalemiseks rajakaamera Uovision UV785 koos
lisatarvikutega. Õppevahendeid ja –materjale soetatud õppeaastal 2017/18 summas 4477,23 €.
Õpilastele on välja makstud sõidutoetusi summas 1275,74 € õppeaastal 2017/18.
Õpilasüritustel toitlustamise, õppekäikude/ekskursioonide piletite eest, koolis kohapeal esinemise ja
täiendava bussirendi eest tasutud 1379,48 €. Kutsealase eelõppe lisa-aasta klassi õpilaste
toitlustamise eest tasutud 168,70 €. Tellitud jõulupakid AS Kalev summas 460,13 €.
OÜ Töö &Tervis viis läbi töötajate terviseuuringud (admin-, majanduspersonal ning tööõpetuse
õpetajad). Esmaabikarpide sisu uuendatud 175,63 € eest, kooli med.punktile vajalikke ravimeid
soetatud 204,73 € eest.
Uuendatud on tarkvara rendilitsentsid, leping 3 aastaks, maksed iga-aastase tsüklina, ja NOD32
viirusetõrje litsents 1 aastaks (soodustusega 50%) 1941,62 € ulatuses, soetatud olemasoleva ITtaristu käigushoidmiseks vajalikku riistvara 984,60 € eest. Tasutud ANC kaloraažiprograami
haldus- ja uuemdustasu 273,60 €.
Sõidukite hooldusele ja tehnilisele ülevaatusele kulutatud 3 163,57 €.
Köögiseadmete remondile, seadmete käigushoidmisele, kulumaterjalide soetamisele kulutatud
936,25 €.
Alates oktoobrist 2017 sõlmitud AS Starmaniga leping Zuum TV S-paketi kasutamiseks kooli
õpilaskodus, lisaks selleks vajalike seadmete rendilepingud.
Heakorra- ja hooldustöid teostab Kosejõe Koolis Riigi Kinnisvara AS.
Eelarvelistest vahenditest on makstud aasta lõpus ühekordset jõulutoetust kõikidele kooli
töötajatele.
Võõrandatud portaali Osta.ee oksjoni vahendusel koolile kuulunud sõidukid Ford Focus 239 APL,
Ford Focus 131 ASL; Volkswagwn Caravelle 044MNR. Alates veebruarist koolil 20-kohaline buss
Iveco 249THA (SEB liising). Sõidukite võõrandamiseks oksjoni korraldamise tasu 217,56 €.
Kooli eelarvelised ressursid tagasid kõik õppeaastaks kavandatud tegevused.

5. Juhtimine
Kosejõe Koolil on õppenõukogu poolt heaks kiidetud üldtööplaan 2017-2018-ks.
Koostatud on Kosejõe Kooli digiplaan 2017 – 2019.
Uuendatud on Kosejõe Kooli töökorralduse reegleid, palgakorralduse juhendit, kooli kodukorda
(eeskätt õpilaste päevakava osas), tulekahju korral tegutsemise plaani.
Kinnitatud kooli õppenõukogu ning juhtkonna koosseisud, palgamäära suurenduse arvestamise
põhimõtted õpetaja ametikohal (KK 1- 2/12, 12.09.2017), lisaõppe klassi õppekorralduse ning
õppuritele rakendatavad tugimeetmed 2017/2018 õppeaastaks (KK 1 – 2/10, 12.09.2017).
Määratud on Kosejõe Kooli töökeskkonnavolinik nelja-aastaseks perioodiks s.t. ajavahemikuks
29.03.2017 kuni 28.03.2021 ja esmaabivahendite korrashoiu eest vastutavaks isik (KK 1 – 2/32,
30.03.2017); andmekaitseametnik (KK 1 – 2/61, 24.05.2018).
Kehtestatud on avaliku konkursi läbiviimise kord (KK 1 – 2/51, 08.03.2018), Kosejõe Kooli
teabehalduse kord (KK 1 – 2/59, 15.05.2018).
Kinnitatud on Kosejõe Kooli hankekord (KK 1 – 2/40, 01.02.2018).
Kinnitatud on muudatused palgakorralduse juhendis.
Läbi on viidud nõuetekohane aastainventuur põhi- ja väikevara osas.
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Kooli arengukava on muutmisel ja täiendamisel.
Kosejõe Kooli juhtimine on toimunud koostöö ja osaluse printsiipidest lähtuvalt.
Eevi Tüüna
Kosejõe Kool
Direktori ülesannetes

