
 

 

 

 

KOLKJA LASTEAED-PÕHIKOOL 

                                       HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Kolkja    6. september 2022 nr 2-10/5 

 

 

Algus kell 18:00, lõpp 19.00 

Juhatas: Diana Villemson, kooli direktor 

Protokollis: A. Sjuts 

Osalesid: REGISTREERIMISLEHT 

Puudusid: J.Stolbetskaja, V.Filippov 

 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. Kooli õppekava üldosa muudatuste ja täienduste läbiarutamine ning arvamuste 

avaldamine; 

2. Kolkja Lasteaed-Põhikooli keelekümbluse (KK) õppekava muudatused: alates 

01.09.2022; 

3. Kolkja Lasteaed-Põhikooli LÕK õppekava muudatused; 

4. Kolkja Lasteaed-Põhikooli TÕK õppekava muudatused; 

5. 2021/2022. õa rahulolu küsitluste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike 

meetmete rakendamiseks; 

6. 2021/2022. õa õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte  ja analüüs; 

7. Kooli hoolekogu arvamuse avaldamine Kolkja Lasteaed-Põhikooli 

sisehindamisearuande 2019/2022 õa kohta 

8. Info, küsimused 

 

 

 



 

 

KUULATI  JA ARUTATI: 

1. Kooli õppekava üldosa muudatuste ja täienduste läbiarutamine ning arvamuste avaldamine; 

 

Kooli direktor Diana Villemson alustas hoolekogu koosolekut ja küsis, kes on tutvunud 

dokumentidega. Ta rääkis täpsemalt muudatustest ja pakus lisada Punkt 4. Üldpädevuste 

kujundamine kooliastmeti alapunkt 4.3 digipädevuste arendamine kooliastmete kaupa -didpädevus 

igas kooliastmes. 

Samuti pakus muuta: 

 1) punkt 5. Õppekoraldus ja tunndijaotusplaan   punkt  5.2 Tunnijaotusplaan, õppeainete loend ja 

maht põhikoolis– 2022/2023 õ/a. 

2) punkt 10. LOOVTÖÖ KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED – vastavalt 

muudetud/täiendatud „Kolkja Lasteaed-Põhikooli  loovtööde koostamise juhend“ eelnõu lisas 

LISA 1-hindamise juhend 

3) punkt 11. Õpilase arengu ja õppimise toetamine ja hindamine  

4) punkt: 11.1 Hindamise alused– vastavalt muudetud/täiendatud „Kolkja Lasteaed-Põhikooli 

õpilase hindamise kord“ 

5) muuta punkt: 11.2 Kasutatav hindamissüsteem 

 

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 keelekümbluse (KK) õppekava muudatused: alates 01.09.2022. 

 

Kooli direktor tutvustas muudatusi, mis toimuvad koolis alates 01.09.2022 - 1 kooliastmes,  varane 

keelekümblus. Dokumendid on saadaval koduleheküljel. 

 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.  

Hoolekogu liikmete poolt võetud vastu. 

 

3.  Kolkja Lasteaed-Põhikooli LÕK õppekava muudatused; 

 

Kooli direktor tegi ettepaneku muuta punkti 5. Kolkja Lasteaed-Põhikooli LÕK tunnijaotusplaan 

2022/23 õ/a  

 

Dokumendid on saadaval kodulehel. 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.  

Hoolekogu liikmete poolt heaks kiidetud. 

 

4. Kolkja Lasteaed-Põhikooli TÕK õppekava muudatused 

 



 

 

Kooli direktor tegi ettepaneku muuta:  

1) punkt 4.Tunnijaotusplaan (TÕK) 2022/23 õ/a; 

2) punkt: 4.1. Kooli õppeainete nädalatundide arv klassiastmete kaupa toimetulekuõppes ja kahel 

lisaaastal vastavalt PLRÕKi tunnijaotusplaanile (PLRÕK Lisa 2 punkt 4.7.)  
Dokumendid on saadaval kodulehel. 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.  

Hoolekogu liikmete poolt heaks kiidetud. 

5.  2021/2022. õa rahulolu küsitluste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike 

meetmete rakendamiseks 

Direktor  rääkis  hoolekogu liikmetele  rahuloluküsitlusest ja tegi ettepaneku tarvilike meetmete 

rakendamiseks. 

Dokumendid on saadaval koduleheküljel  ja  analüüsi, kokkuvõte INNOVE-koduleheküljel 

https://infotahvel.edu.ee/rahulolu/haridusasutus/?code=0ZU93T1QSP 

 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.  

Hoolekogu liikmete poolt võtsid vastu. 

6. 2021/2022. õa õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte ja analüüs  

Kooli õppekoordinaator Marina Avdejeva rääkis 2021/2022 õppeaasta kokkuvõttest. 

Dokumendid on saadaval kodulehel. 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust.  

Hoolekogu liikmete poolt heaks kiidetud. 

7. Kooli hoolekogu arvamuse avaldamine Kolkja Lasteaed-Põhikooli sisehindamisearuande 

2019/2022 õa kohta 

Kooli direktor andis ülevaate 2019/2022 õa toimunud kooli tegevuste, tugevuste ja arenduste kohta. 

Hoolekogu liikmed arutlesid ja avaldasid oma arvamust. Dokumendid on saadaval kodulehel. 

Hoolekogu liikmete poolt heaks kiidetud. 

8.  Info, küsimused 

1) lasteaias alustati remondiga 

2) Õpilaste oode maksumuse muutmine alates 01.10.2022 – 1 eurot 

      3) Vastavalt VV määrusele – l/a kohatasu alates 01.10.2022 -20 eurot (aastaringselt-12 kuud) 

 

 

 
 

 

 

 

(allkiri)                                                                                                  (allkiri) 

Koosoleku juhataja:                                                                               Protokollija: 

Diana Villemson                                                                                     Anna Šjuts 

https://infotahvel.edu.ee/rahulolu/haridusasutus/?code=0ZU93T1QSP

