
  

 

KOLKJA LASTEAED-PÕHIKOOL 

 
   HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Kolkja     15. detsember nr 2-10/1 

 

 

Koosoleku algus: kell 18.30 

Koosoleku juhataja: D. Villemson, direktor 

Protokollija: A. Šjuts 

Puudujad: I. Jelizarova, D. Dubinina, V. Savostkina, J. Landzberg, A. Širokova. 

Osalejad: O. Tuzovskaja, A. Šjuts, R. Groznaja, A. Murov, D. Villemson, M. Avdejeva, G. 

Bušina, M. Pertsev, A. Širokov.  

 

PÄEVAKORD: 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

2. Esindaja valimine kooli õppenõukogusse 

3. Hoolekogu töökorra tutvustamine 

4. Arvamuste avaldamine 2022/2023. õa üldtööplaani kohta 

5. Arvamuste avaldamine 2022/2023. õa lasteasutuse tegevuskava kohta 

6. Arvamuse avaldamine Kolkja Lasteaed-Põhikooli 2022. a. eelarve täitmise kohta 

7. Arvamuse avaldamine Kolkja Lasteaed-Põhikooli 2023. a. eelarve projekti kohta 

8. Eestikeelsele õppele üleminek lasteaedades https://www.hm.ee/uleminek#lasteaiad 

9. Jooksvad küsimused 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

KUULATI  JA ARUTATI: 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine  

Kuulati: 

Diana Villemson tutvustas hoolekogu päevakava ja tegi ettepaneku määrata: 

• Põhikooli õppenõukogu esindajaks – Anna Šjuts 

• Lasteasutuse õpetajate esindajaks - Riina Groznaja 

• Iga kooliastme lapsevanemate esindaja-  

 I kooliastme lastevanemate esindaja- Darja Dubinina 

 II kooliastme lastevanemate esindaja-Andrei Murov 

 III kooliastme lastevanemate esindaja- Veera Savostkina 

• Lasteasutuse iga rühma lapsevanemate esindajad: 

Lasteaia rühmast „ Päikesejänkud“- Galina Bušina 

Lasteaia rühmast „ Päikesejänkud“- Irina Jelizarova 

Lasteaia rühmast  „Sipsikud“- Jekaterina Landzberg 

• Õpilasesinduse esindaja- Maik Pertsev 

• Põhikooli vilistlaste esindaja- Alina Širokova 

• Kooli toetavate organisatsioonide esindajad ja esimeheks – Olga Tuzovskaja 

• Volikogu poolt nimetatud pidaja esindaja- Aleksandr Širokov 

 

Hoolekogu esimeheks pakuti Olga Tuzovskajat. 

Hääletus: Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

Otsus:    Kinnitada. 

 

                     Hoolekogu aseesimeheks pakuti Galina Bušinat. 

            Hääletus: Otsuse poolt oli 7  hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

            Otsus:    Kinnitada. 

 

                    Hoolekogu sekretäriks: pakuti Anna Šjutsi. 

           Hääletus: 

           Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

             Otsus:    Kinnitada. 

 

2. Esindaja valimine kooli õppenõukogusse 

 



Direktor pakkus, et hoolekogu esindaja saab  käia õppenõukogus, tutvuda õppenõukogu 

liikmetega, töökorraga. Samuti esindaja saab viia kokku hoolekogu liikmeid, saab esitada 

volikokku oma ettepanekud. 

 

 

3. Hoolekogu töökorra tutvustamine 

 

            Kuulati: 

Direktor tutvustas hoolekogu liikmetele hoolekogu töökorda: hoolekogu töö juhtimist, 

hoolekogu koosolekute läbiviimist, hoolekogu pädevust,  Peipsiääre valla haridusasutuste 

hoolekogude moodustamise korda ja töökorda, riigi üldhariduskooli hoolekogu 

moodustamise korda töökorda, hoolekogu eesmärke seaduse järgi. 

Ta lisas veel, et kui kohale tuleb nii vähe inimesi, siis on tööd teha keeruline. 

Otsus:    Kinnitada. 

 

4. Arvamuste avaldamine 2022/2023. õa üldtööplaani kohta 

Kuulati:  

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

gümnaasiumiseaduse dokument, mis lähtub kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta 

üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Lisaks rääkis üldtööplaani  

üldeesmärgist ja õppeaasta eesmärkidest.   

Samuti tutvuti üldtööplaani tegevusvaldkondade ja eesmärkidega:  

          1) Eestvedamine ja juhtimine 

          2) Personalijuhtimine  

          3) Koostöö huvigruppidega 

          4) ressursside juhtimine 

          5) õppe- ja kasvatusprotsess 

         Arvamuste avaldamine: nõusolek. 

          

 

            5.  Arvamuste avaldamine 2022/2023. õa lasteasutuse tegevuskava kohta 

 Ettepanek: moodustada liitrühmast „ Päikesejänkud“ kaks rühma: 

 1. Sõimerühmas „Päikesekiired“ 1,5-3 aastased lapsed 

2. Lasteaia rühm „Päikesejänkud“ 4-7 aastased lapsed 

Arvamuste avaldamine: lastevanemate nõusolek 

Otsus:    Kinnitada. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/404032020021
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122018020
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122018020
https://www.riigiteataja.ee/akt/116062020012
https://www.riigiteataja.ee/akt/116062020012


6. Arvamuse avaldamine Kolkja Lasteaed-Põhikooli 2022. a. eelarve täitmisele 

Kuulati:  

Direktor tutvustas kooli 2022.a eelarve täitmist: majanduskulud, töötajate töötasud, projektidest 

saadud toetusi. 

Arvamuste avaldamine: lastevanemate nõusolek - õigesti kasutatud. 

 

 
7. Arvamuse avaldamine Kolkja Lasteaed-Põhikooli 2023. a. eelarve projekti kohta 

Kuulati: 

Direktor ka tutvustas kooli 2023. eelarveprojekti: eelharidus, põhitegevuse kulud, 

majanduskulud. 

Arvamuste avaldamine: lastevanemate nõusolek. 

Otsus:    Kinnitada. 

 

8.  Eestikeelsele õppele üleminek lasteaedades  

Kuulati: 

Direktor rääkis Haridusministeeriumi ja Riigikogu otsusest, et alates 1.09.2024 viiakse kõik 

koolid eestikeelse õppele. Koolides rakendatakse õppekeeleks eesti keel, võõrkeelena vene keel 

nagu emakeel. 

Ettepanek:  rakendada  lasteaiarühmades õppekeeleks eesti keel. 

Koolieelse lasteasutuse seadus 

Arvamuste avaldamine: lastevanemate nõusolek. 

 

9. Jooksvad küsimused 

1) Koolibuss: Alates 16.09-09.12.2022 oli koolibuss remondis. 

2) Galina Bušina tegi ettepaneku ürituste plaanis: Halloweeni päeva tähistada mitte koolipäeval, 

võiks teha peale koolipäeva, et kool õpetaks midagi head.  

 

Koosolek lõppes kell 19.00. 

 

 

 

 

 (allkiri)                                                                                  (allkiri)  

Juhataja                                                                                Protokollija 

https://www.hm.ee/uleminek#lasteaiad
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv


 

 

 

  


