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HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Kolkja                                                                                                       30. 08.2021 nr 2-10/3 

 

Koosolek toimub veebis Google Meet´i keskkonnas 

 

Algus kell 18.30, lõpp 19.00 

Koht: digitaalne e-hääletus 

Juhatas:  Ljudmila Remets 

Protokollis: Irina Orlova 

Osalejad: registreerimisleht 

Puudujad: Leonida Širokova,  

Kutsutud: Diana Villemson, Marina Avdejeva, Kaire Dubolazov 

 

PÄEVAKORD: 

1. Päevakorra kinnitamine 

2. Kooli põhimääruse muudatuste ja täienduste läbiarutamine ning arvamuste 

avaldamine 

3. Kooli õppekava üldosa muudatuste ja täienduste läbiarutamine ning arvamuste 

avaldamine 

4. Kooli kodukorra muudatuste ja täienduste läbiarutamine ning arvamuste avaldamine  

5. Kooli hoolekogu kooskõlastus“ Kolkja lasteaed-Põhikooli sisehindamise aruanne“ 

2020/2021 õa kohta 

6. Kooli hoolekogu kooskõlastus, läbiarutamine ja arvamuste avaldamine 

Keelekümblusprogrammiga liitumisel 2021/2022 õa 

7. Kooli varase Keelekümbluprogrammi õppekava läbiarutamine ja kinnitamine 

8. 2021/2022 õ/a üldtööplaani läbi arutamine ja arvamuste avaldamine 

9. 2021/2022 õ/a lasteasutuse tegevuskava läbi arutamine ja arvamuste avaldamine 

10. Info 

 



 

 

1. Päevakorra kinnitamine 

Kuulati: 

Ljudmila Remets tutvustas päevakavaga. 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust. 

Hääletus: 

Otsuse poolt oli 10 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

Otsus: päevakava 

Kinnitada. 

 

2. Kooli põhimääruse muudatuste ja täienduste läbiarutamine ning arvamuste 

avaldamine 

Kuulati: Kooli direktor Diana Villemson 

Muudatused põhimääruses: 

 2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSE KORRALDUS  

§ 2.   Kooli õppe- ja kasvatuse korraldus 

Muuta punkt (4) Põhikooli õppekeeleks on vene keel ja eesti keel. 

  1) Põhikoolis rakendatakse keelekümblus metoodikat ja süvendatud eestikeelset õpet. 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.   

 

3. Kooli õppekava üldosa muudatuste ja täienduste läbiarutamine ning arvamuste 

avaldamine 

Kuulati: Diana Villemson tutvustas hoolekogu muudatusega kooli õppekava üldosa. 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.   

 

4. Kooli kodukorra muudatuste ja täienduste läbiarutamine ning arvamuste avaldamine  

Kuulati: Õppekoordinaator Marina Avdejeva tutvustas hoolekogu muudatusega kooli 

kodukorda. 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.   

 

5. Kooli hoolekogu kooskõlastus“ Kolkja lasteaed-Põhikooli sisehindamise aruanne“ 

2020/2021 õa kohta 



Kuulati: Kooli direktor esitas kooli sisehindamise analüüsi. Diana tutvustas Drive keskkonnas 

võrreldavad õpitulemused 2020/2021 õa; rahulolu küsitluste kokkuvõte: 2020/ 2021Õa.  

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.   

 

6. Kooli hoolekogu kooskõlastus, läbiarutamine ja arvamuste avaldamine 

Keelekümblusprogrammiga liitumisel 2021/2022 õa 

Kuulati: Kooli direktor  

Liitumine keelekümblusprogrammiga. Avame esimese keelekümblusklassi -1. klass 

Keelekümbluse koordinaator- õp. Kaire  

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.   

 

7. Kooli varase Keelekümbluprogrammi õppekava läbiarutamine ja kinnitamine 

Kuulati: õpetaja Kaire Dubolazov 

Varase keelekümblusprogrammi õppekava koostamise aluseks on järgmised dokumendid: 

1)Põhikooli riiklik õppekava, RT I, 14.07.2020. 

2)Keelekümblusprogrammi õppekava. Varane täielik keelekümblus. I kooliaste. 

Keelekümbluskeskus 2002 

3)Riiklik programm “Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007” jätk „Eesti lõimumiskava 

2008–2013”. Kultuuriministeerium 2014. 

4)Varane keelekümblus:õppekava eesmärkide saavutamine lapsekeskse lähenemise aspektist. 

Haridus-ja Teadusministeerium. 2012 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.  

Hääletus: 

Otsuse poolt oli --- hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

Otsus: varase Keelekümblusprogrammi õppekava  

Kinnitada. 

 

 

8. 2021/2022 õ/a üldtööplaani läbi arutamine ja arvamuste avaldamine 

Direktor ja õppealajuhataja rääkisid , et kooli üldtööplaan on põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/116062020012 dokument, mis lähtudes 

kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö 

kokkuvõttest. 

Üldtööplaani  üldeesmärgist ja õppeaasta eesmärkidest.   

https://www.riigiteataja.ee/akt/116062020012


Samuti tutvustasid üldtööplaani tegevusvaldkondadega ja eesmärkidega:  

   1) Eestvedamine ja juhtimine 

            2) Personalijuhtimine  

            3) Koostöö huvigruppidega 

            4) ressursside juhtimine 

            5) õppe- ja kasvatusprotsess 

Otsus:    Kinnitada 

 

 

 9. 2021/2022 õ/a lasteasutuse tegevuskava läbi arutamine ja arvamuste avaldamine 

Õppealajuhataja tutvustas ka tegevuskava valdkondadega ja eesmärkidega: 

I Eestvedamine ja juhtimine  

Eesmärk: Lasteasutuse juhtimisstiil on avatud, süsteemne ning personali ja huvigruppe 

kaasav; 

Tegevust toetav uuendatud asutuse dokumentatsioon. 

II Personali juhtimine  

Eesmärk: Väärtustada, arendada ja hoida organisatsiooni töötajaid ühtsete põhimõtete järgi, 

lasteaias töötab motiveeritud personal eesmärgiga toetada lapse arengut. 

III Koostöö huvigruppidega  

Eesmärk: Koostöös huvigruppidega toetada lapse arengut. 

IV Ressursside juhtimine  

Eesmärk: Eelarvega on tagatud lasteaia kõikide valdkondade toimimine.  

Ressursid on sihipäraselt ja säästlikult juhitud 

V Õppe- ja kasvatustöö  

Eesmärk: Võimaluste loomine lapsele ise maailma avastamiseks ja kogemiseks. Laste 

õuetegevuste mitmekesistamine aktiivõppe meetodite, ühismängude ja jalutuskäikude kaudu. 

Õppekasvatustöös lähtutakse väärtuskasvatuse põhimõtetest. 

Otsus: Kinnitada 

 

 

10. Info 

Järgmine hoolekogu koosolek- 23.09.2021 

Koolibuss muudab oma marsruuti alates 01.09.2021 

 

(allkiri)        (allkiri)                                                                        

Esimees: Ljudmila Remets      Protokollija: Irina Orlova      

 


