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PÄEVAKORD: 

1. „Kolkja Lasteaed - Põhikooli lihtsustatud õppe õppekava üldosa“ läbiarutamine ja 

arvamuste avaldamine  

1.1. „Kolkja Lasteaed - Põhikooli lihtsustatud õppe õppekava “ - läbiarutamine ja arvamuste 

avaldamine  

1.2. „Kolkja Lasteaed - Põhikooli toimetuleku õppe õppekava “ -läbiarutamine ja arvamuste 

avaldamine  

2. Kolkja Lasteaed-Põhikooli LÕK ja TÕK õppekava õppeainete nimistu muutmine vastavalt 

Kooli õppekavale  

2.1. Nõusoleku avaldamine Vastavalt "Põhikooli ja gümnaasiumi seadus" 

-  https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv 3. peatükk - KOOLI ÕPPEKORRALDUS § 

15. Riiklik õppekava punkt: (5) Lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamiseks, kutseõppe läbiviimiseks 

ja piirkondliku eripära või kooli omapära arvestamiseks võib hoolekogu nõusolekul ning riiklikes 

õppekavades sätestatud tingimustel ja korras muuta käesolevas paragrahvis sätestatud õppeainete 

nimistut. Tulenevalt mittestatsionaarsest õppest või õpilase hariduslikust erivajadusest võivad 

riiklikes õppekavades sätestatud tingimustel nominaalne õppeaeg ja õppekoormus erineda käesolevas 

seaduses sätestatust. 

3. Jooksvad küsimused 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv


KUULATI  JA ARUTATI: 

1. „Kolkja Lasteaed - Põhikooli lihtsustatud õppe õppekava üldosa“ (LÕK) läbiarutamine ja 

arvamuste avaldamine  

Õppekoordinaator M.Avdejeva tutvustas lihtsustatud õppe õppekava üldosaga. Dokumendid on 

saadaval koduleheküljel. 

 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.  

Hoolekogu liikmete poolt heaks kiidetud. 

                        

1.1. „Kolkja Lasteaed - Põhikooli lihtsustatud õppe õppekava (LÕK)“ - läbiarutamine ja 

arvamuste avaldamine  

 

Õppekoordinaator M.Avdejeva tutvustas lihtsustatud õppe õppekavaga. Dokumendid on saadaval 

koduleheküljel. 

 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.  

Hoolekogu liikmete poolt heaks kiidetud. 

 

 

1.2.  „Kolkja Lasteaed - Põhikooli toimetuleku õppe õppekava (TÕK) “ -läbiarutamine ja 

arvamuste avaldamine  

 

Õppekoordinaator M.Avdejeva tutvustas toimetuleku õppe õppekava üldosaga. Dokumendid on 

saadaval koduleheküljel. 

 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.  

Hoolekogu liikmete poolt heaks kiidetud. 

 

2. Kolkja Lasteaed-Põhikooli LÕK ja TÕK õppekava õppeainete nimistu muutmine vastavalt 

Kooli õppekavale  

 

Õppekoordinaator M.Avdejeva rääkis LÕK ja TÕK õppekava õppeainete nimistu muutmisest 

Dokumendid on saadaval koduleheküljel. 

 

2.1. Nõusoleku avaldamine Vastavalt "Põhikooli ja gümnaasiumi seadus" 

Hoolekogu esimees K.Roosimäe rääkis hoolekogu liikmetele nõusoleku avaldamise seadusest. 

 3. Jooksvad küsimused 

 

 

(allkiri)                                                                                                   (allkiri) 

Koosoleku juhataja:                                                                               Protokollija: 

Kaire Roosimäe                                                                                     Anna Šjuts 


