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KUULATI  JA ARUTATI: 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine  

Diana Villemson tutvustas hoolekogu päevakavaga. Pakkus põhikooli õppenõukogu esindajaks - 

Kaire Roosimäe. Lasteasutuse õpetajate esindajaks liitrühmast "Sipsikud"- Anna Sjuts, liitrühmast 

"Päikesejänkud"- Riina Groznaja. 

Iga kooliastme lapsevanemate esindaja-  

● -I kooliastme lastevanemate esindaja-Alina Širokova 

● -II kooliastme lastevanemate esindaja-Andrei Murov 

● -III kooliastme lastevanemate esindaja-Julia Stolbetskaja 

Lasteasutuse iga rühma lapsevanemate esindajad- 

● Lasteaia rühmast „ Päikesejänkud“- Darja Dubinina; Galina Bušina 

● Lasteaia rühmast  „Sipsikud“- pole kedagi. 

● õpilasesinduse esindaja-Nikita Kozlov 

● põhikooli vilistlaste esindaja-Juulia Kruglova 

● kooli toetavate organisatsioonide esindajad ja asesimeheks -Irina Jelizarova 

● volikogu poolt nimetatud pidaja esindaja-Viktor Filippov 

 

Pakuti hoolekogu esimeheks:  Kaire Roosimäe 

Hääletus: Otsuse poolt oli 11  hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

Otsus:    Kinnitada 

                       Hoolekogu aseesimeheks:  Irina Jelizarova 

Hääletus: 

Otsuse poolt oli 11  hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

Otsus:    Kinnitada 

                    Hoolekogu sekretäriks:   Anna Šjuts 

Hääletus: 

Otsuse poolt oli 11  hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

Otsus:    Kinnitada 

 

 

2. Hoolekogu töökorra tutvustamine   

Direktor Diana tutvustas hoolekogu liikmetele hoolekogu  toimuvast töökorrast: hoolekogu töö 

juhtimisest, hoolekogu koosolekute läbiviimisest, hoolekogu pädevusest 

https://www.riigiteataja.ee/akt/404032020021, https://www.riigiteataja.ee/akt/129122018020, 

hoolekogu eesmärkidest seaduse järgi 

 

 

 3. „Kolkja Lasteaed - Põhikooli lasteaia õppekava“ muudatuste läbi arutamine ja      

arvamuste avaldamine  

Marina Avdejevat  muudatustest: 

● Lisada:  1.1. Lasteaia liik ja üldinfo 

Alates 01.09. 2021 on Kolkja Lasteaed-Põhikoolis kaks lasteaia tegevuskohta:  

liitrühm „Sipsikud“-tegevuskoht: Sõpruse 4, Kallaste;  

liitrühm “Päikesejänkud“-tegevuskoht: Suur tee 39, Kolkja. 

●           Lisada: 1.2. Lasteaia eripära 

https://www.riigiteataja.ee/akt/404032020021
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122018020


         Alates 01.09.2020 on lasteaed liitunud projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed", mis on suunatud 

lapse sotsiaalsete käitumismudelite kujundamisele.   

●            Lisada: 3.1 Üldeesmärgid, põhimõtted ja korraldus 

            Liitrühm “Sipsikud” päevakava: 7.00-18.00. 

 Üldtöö liitrühmas "Päikesejänkud": 7.30 -18.00 

●            Lisada: 3.3. Õppe- ja kasvatustöö valdkonnad 

Digiõppe” valdkond.  

Otsus:    Kinnitada 

 

 

4.   „Kolkja Lasteaed - Põhikooli lasteaia kodukorra“ muudatuste läbi arutamine ja ar 

vamuste avaldamine, kinnitamine  

Õppealajuhataja  M.Avdejeva tutvustas muudatustega: 

          Lisada punkt: 11. Filmimine, pildistamine lasteasutuses ja selle territooriumil  

 

11.1. Lapsevanemad ja kõik teised inimesed võivad (aga mitte juriidilised isikud) lasteasutuse 

avalikes ruumides (saal ja õueala) avalikel üritustel pildistada ja filmida enda tarbeks ilma, et selleks 

oleks vaja kelleltki luba küsida. Enda tarbeks tehtud pilte ja videot ei või hiljem ilma pildilt/videolt 

nähtava inimese nõusolekuta internetis ja meedias levitada.  

11.2. Rühmaruumides ja teistes ruumides (sh õppetegevuste jäädvustamine) filmimine ja pildistamine 

toimub lasteasutuse ja vanemate loal. Lasteasutusel ja lapsevanemal on õigus otsustada, kas 

filmimine on laste huvidega kooskõlas.      

          Kodukorra koostab direktor, kuid kinnitab hoolekogu. 

Otsus:    Kinnitada 

 

 

5. Kaasamine Kooli arengukava 2022/2027 

Direktor tutvustas kooli arengukavaga, püstitatud kooliarengu eesmärkidest ja põhisuunadest, 

tegevusnäitajatest, oodatavad tulemustest ja tegevuskavast. 

 

Otsus: kaasata lapsevanemaid kooli arengukavasse. 

 

  

6. Kolkja Lasteaed-Põhikooli lasteasutuse toidupäeva maksumuse muutmine 

Direktor rääkis Koolieelse lasteasutuse seadusest , mis otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse - 

KELS § 24 lg 3 p 5. 

L/a toidupäeva maksumuse muutmine alates 01.10.2021: 

Võrdsustada toidumaksumuse päevatasu Peipsiääre valla lasteasutustega 

Määrata  alates 01.10.2021 Kolkja Lasteaed-Põhikoolis lasteaia päevatasuks 1.60 päevas: 

Hommik: 0,40 s 

Lõuna: 0,70 s 

Õhtu: 0, 50 s 

 

Otsus: Kinnitada 

 

7. Kooli direktor Diana tutvustas nõukogu liikmetele dokumendis “Kolkja Lasteaed-Põhikooli 

palgakorralduse põhimõtted” tehtud muudatusi. 

Õppenõukogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust. 



 

8. Jooksvad küsimused 

 

Koosoleku juhataja:                                                                               Protokollija: 

Diana Villemson                                                                                    Anna Šjuts 

 

  


