
 

 

 

 

KOLKJA LASTEAED-PÕHIKOOL 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Kolkja                     30. mai 2022 nr 2-10/4 

 

Algus kell 17:00, lõpp 18:30 

Juhatas: K.Roosimäe, hoolekogu esimees 

Protokollis: A. Sjuts 

Osalesid: REGISTREERIMISLEHT 

Puudusid: A.Sirokova, I.Jelizarova, R.Groznaja 

 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. "Kolkja Lasteaed –Põhikooli sisehindamise tingimused ja kord"- eelnõule arvamuse 

avaldamine 

 

2. "Kolkja Lasteaed-Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist 

väljaarvamise kord"- eelnõule arvamuse avaldamine 

 

3. "Kolkja Lasteaed-Põhikooli õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning  

teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava  

konkursi läbiviimise kord" - eelnõule arvamuste avaldamine ja kinnitamine 

 

4. Kolkja Lasteaed-Põhikooli lasteaia hetkeolukord-juhtkond 

 

5. Lasteaia arengusuunad-arvamused/ettepanekud-juhtkond 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUULATI  JA ARUTATI: 

1. "Kolkja Lasteaed –Põhikooli sisehindamise tingimused ja kord"- eelnõule arvamuse 

avaldamine 

Hoolekogu esimees alustas hoolekogu koosolekut ja andis sõna kooli direktorile D.Villemson, kes 

täpsemalt tutvustas kooli sisehindamise tingimustega ja korraga. Dokumendid on saadaval 

koduleheküljel. Tema küsis lastevanemate käest eelnõu ja palus oma arvamust avaldada. 

 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.  

Hoolekogu liikmete poolt võetud vastu. 

                

2. "Kolkja Lasteaed-Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist 

väljaarvamise kord"- eelnõule arvamuse avaldamine 

Kooli direktor  rääkis, kuidas toimub seaduse järgi  õpilaste vastuvõtmise tingimustest ja korrast ning 

koolist väljaarvamise kord.  Dokumendid on saadaval koduleheküljel 

 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.  

Hoolekogu liikmete poolt võetud vastu. 

 

3. "Kolkja Lasteaed-Põhikooli õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning  

teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava  

konkursi läbiviimise kord" - eelnõule arvamuste avaldamine ja kinnitamine 

Samuti direktor rääkis, kuidas toimub koolis  õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning  

teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava  

konkursi läbiviimise kord. Dokumendid on saadaval koduleheküljel. 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.  

Hoolekogu liikmete poolt heaks kiidetud. 

 

4. Kolkja Lasteaed-Põhikooli lasteaia hetkeolukord-juhtkond 

Kooli direktor ja õppekoordinaator rääkisid  lasteaia hetkeolukorrast: lasteasutuse seadusest (rühmad, 

liigid) 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.  

Hoolekogu liikmete poolt heaks kiidetud. 

 

5. Lasteaia arengusuunad-arvamused/ettepanekud-juhtkond 

Samuti koolidirektor  tutvustas  hoolekogu liikmeid  lasteaia  arengusuunatest. 

Ettepanek koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi:  

1) Moodustada liitrühmast „ Päikesejänkud“ alates 01.09.2022 kaks rühma: 

• Sõimerühmas „Päikesekiired“- 1,5-4 aastased lapsed 

• Lasteaia rühm „Päikesejänkud“- 4-7 aastased lapsed 

2)  Rakendada alates 01.09.2022 Kolkja Lasteaed-Põhikooli lasteasutuse rühmades õppekeel 

järgmiselt: 



 

 

• Rakendada sõimerühmas „Päikesekiired“ - osalise keelekümbluse metoodikat, kus õppe- ja 

kasvatustöö toimub eesti ja vene keeles. 

• Rakendada aiarühmas „Päikesejänkud“ - täielikku keelekümbluse metoodikat.  

Õppe- ja kasvatustegevused viiakse läbi eesti keeles 

3) Liituda alates 01.09.2023 kahe keelekümbluse mudeliga: 

-osaline keelekümblus 

-täielik keelekümblus 

 

 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.  

Hoolekogu liikmete poolt heaks kiidetud. 

 

 

 

 
 

 

(allkiri)                                                                                                   (allkiri) 

Koosoleku juhataja:                                                                               Protokollija: 

Kaire Roosimäe                                                                                     Anna Šjuts 

 

  


