KOLKJA LASTEAED-PÕHIKOOL

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Kolkja

08. detsember 2020 nr 2-10/1

Koosolek toimub veebis Google Meet´i keskkonnas
Algus kell 13.00, lõpp 14.30
Juhatas: Ljudmila Remets
Esimees: Ljudmila Remets
Protokollis: Irina Orlova
Osalesid: registreerimisleht
Puudusid: Aili Mägi, Natalja Rästas, Andrei Murov, Viktor Filippov
Kutsutud: Marina Avdejeva (Kolkja Lasteaed- Põhikool õppekoordinaator)
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8. Jooksvad küsimused
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1. Päevakorra kinnitamine
Kuulati:
Ljudmila Remets tutvustas päevakavaga.
Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.
Hääletus:
Otsuse poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
Otsus:
Kinnitada.
2. Kolkja Lasteaed-Põhikooli kodukorra muudatuse läbiarutamine ja arvamuse andmine
(distantsõppe ajal)
Kuulati:
Kooli direktor Diana tutvustas kooli hoolekogu liikmetele „HTM distantsõppe rakendamise
juhise 05.11.2020“.
“Eesti Vabariigi põhiseaduse § 37 lõike 5 kohaselt on hariduse andmine riigi järelevalve all.
Alus: HTM distantsõppe rakendamise juhis 05.11.2020
Distantsõppe õiguslik korraldus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) §
24 lõikest 5, mille kohaselt juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, mida võib
korraldada e-õppena. Lisaks sätestavad riiklikud õppekavad võimaluse korraldada õpet
virtuaalses õppekeskkonnas.
Distantsõpe ehk kaugõpe on õppetöö vorm, kus õpitakse peamiselt iseseisvalt ja e-õppe
võimalusi kasutades. Põimõpe(juhendatud õpe) ehk kombineeritud õpe on õppetöö vorm, kus
kasutatakse nii koos klassiga õppimist kui e-õpet (õpilase/õpetaja haigestumisel või
eneseisolatsioonis olemisel)”.
2.1 „Kolkja Lasteaed – Põhikooli kodukord“ muudatused, seose koroonaviiruse leviku
tõkestamiseks (HTM -05.11.20)
Kuulati:
Direktor Diana rääkis kooli igapäevatööst ja muudatustest kooli töös seose koroonaviiruse
leviku tõkestamiseks. Lisada muudatused Kooli kodukorda punkt:
15. Rakendatavad füüsilised ja muud meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks
(LISA).
Hoolekogu liiget arutlesid ja avaldasid oma arvamust.
Hääletus:

Otsuse poolt oli 11 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
Otsus: Kooli kodukorda punkt 15.
Kinnitada.

3. Kolkja Lasteaed-Põhikooli päevakavaga tutvumine (distantsõppe ajal)
Kuulati: Õppekoordinator Marina
Kolkja Lasteaed-Põhikooli päevakava muudatused distantsõppe ajal: viia sisse muudatus kooli
päevakava muuta õppetundide ja vahetundide ajad punkt 2. ja punkt 6. “Logopeedi - /HevKo
tööajakava” (LISA).
Hoolekogu liiget arutlesid ja avaldasid oma arvamust.
Hääletus:
Otsuse poolt oli 11 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
Otsus: „Kolkja Lasteaed-Põhikooli päevakava“ muudatused
Kinnitada.

4.Kolkja

Lasteaed-Põhikooli

õppekava-

õppetöö

korraldamisega

tutvumine

(distantsõppe ajal)
Kuulati: Õppekoordinaator Marina
Viia

sisse

„Kolkja

Lasteaed-Põhikooli

õppekava

üldosa“

muudatused,

seoses

koroonaviiruse leviku tõkestamiseks distantsõppe läbiviimisel. Kolkja Lasteaed-Põhikooli
õppetöö korraldus kombineeritud kontakt- ja distantsõppe korral.
Õppetöö korraldus distantsõppe tingimustes, ajal/aja ja õpikeskkonna kasutus.
4.1 Kooli õppekava üldosas viia sisse muudatus punkt 2. õppekorraldus 2.2. Õppe- ja
kasvatustegevus
4.2 Kooli õppekava üldosas viia sisse muudatus punkt 4. hariduslike erivajadustega õpilaste
õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord.
4.3 Kooli õppekava üldosas viia sisse muudatus punkt 5. õpilaste arengu ja õppimise toetamise
ja hindamise korraldus.
Arutlesid ja avaldasid oma arvamust.
Hääletus:
Otsuse poolt oli 11 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
Otsus: „Kolkja Lasteaed-Põhikooli õppekava üldosa“ muudatused

Kinnitada.

5. Lasteaia ennetusmeetmed koroona leviku tõkestamiseks
Kuulati:
Ljudmila Remets tutvustas lasteaia tööd, seose koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.
Arutlesid ja avaldasid oma arvamust.
6. Arvamuse avaldamine Kolkja Lasteaed-Põhikooli 2020 a. eelarve täitmisele
Kuulati:
Kooli direktor Diana esitas finantsaruanded 2019\ 2020 õ.a.
Arutlesid ja avaldasid oma arvamust.

7. Arvamuse andmine Kolkja Lasteaed-Põhikooli 2021.a eelarve kohta
Kuulati:
Kooli direktor Diana näitas Kolkja lasteaed-Põhikooli eelarve aastaks 2021.
Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.

8. Jooksvad küsimused
● Koolitöö aastaks 2020\2021.
● Koolireklaami näpunäited.

(allkiri)
Esimees: Ljudmila Remets

(allkiri)
Protokollija: Irina Orlova

