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VASTSE-KUUSTE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 18.12.2017 
 

Toimumise koht: Vastse-Kuuste kool 

Algus kell 17.05, lõpp 18.57 

Osalejad: Jaanika Anderson, Toomas Anni, Aire Hernits, Maarika Kalev,  Lennart Liba, Merle 

Lill,  Kersti Lillo, Anne London, Veljo Saarniit, Janno Simso,  Inge Kalle 

Puudujad:  Pille Bebelev, Tagmar Lill 

Protokollis: Maarika Kalev 

 

Päevakord: 

 

1. Hoolekogu  esimehe valimine 

 

Ettepanekud uue kandidatuuri üles seadmiseks puuduvad. Ühehäälne ettepanek, et 

hoolekogu esimehe rolli täidab edasi Jaanika Anderson. Hääletuse tulemus on üheksa poolt 

häält. 

Hoolekogu aseesimehe valimine. Kanditatuuri pakub välja Jaanika Anderson  ning soovib 

näha sellel kohal Janno Simsot. Hääletuse tulemus on üheksa poolt häält. 

 

2. Hoolekogu tööplaani kinnitamine 

 

Ettepanekud järgmisteks hoolekogu kokku kutsumiseks. 23.jaanuar, 22.mai ja 28.august 

2018 a. 

Tööplaan aastaks 2018. 

 Avaldada arvamust kooli põhimääruse eelnõu kohta 

 Avaldada arvamust kooli kodukorra eelnõu kohta ( kevad) 

 Võtta arutusele kooli personali valimise kora kehtestamine.  

 Jooksvate teemade aruelu 

 

3. Arvamuse avaldamine eelnõule nr 1-4/91 “ Põlva valla haridusasutuste hoolekogude 

moodustamise kord ja töökord” 

 

Arutelu : Asendusliikme valimise vajalikkus? 

J.Anderson: Asendusliikme hetkeline valimise vajalikkus puudub , kuna koosoleku kokku 

kutsumisel antakse valida sobivaima aja vahel ning kvoorumi täitumisel toimub hoolekogu 

koosolek. Mitte osalemisest palun teada anda hoolekogu esimehele J.Andersonile või 

I.Kallele 

 

L.Liba ettepanek, üle vaadata personali valimise kord 

I.Kalle: Ettepanek arvesse võetud. Jaanuari kuu hoolekogu koosolekul üle vaadata ja 

kinnitada hoolekogu poolt. 

 

Küsimus : Hoolekogu volituste kehtivuse aeg?  

Arutelu: Aastasest hoolekogu töö tegevusest jääb väheseks sisseelamiseks ja hoolekogu 

töös orjenteerumiseks.  Täiskooseisu pole mõtet muuta, kunai igal aastal toimub üheksanda 
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ja esimese klassi lastevanemate koosseisu muutus. Iga õppeaasta alguses tehakse kooli 

üldkoosolekul ettepanek lastevanematele hoolekogu töös osalemise kohta. 

Ettepanek : Hoolekogu volituste kehtivusaeg on 3 aastat.  

Hääletus ühehäälne, üheksa poolt häält. 

Küsimus M.Kalev: Ettepanekute tegemise kord pole reguleeritud. 

I.Kalle : Kõik ettepanekud saavad võimaluse hoolekogu koosolekul ära kuulatud ja 

jooksvalt läbi arutatud. 

 

4. Arvamuse avaldamine kooli õppekava üldosale 

 

L-Liba poolt tähelepanu juhtimine õppekorralduse numbriliste erinevuste kohta kuuendas 

klassis, mis puudutab õppekoormust õppetundides. 

 

I.Kalle juhib tähelepanu loovtööle, mis on sätestatud Põhikooli riiklikus õppekavas. 

 

J.Anderson , küsimus kujundava hindamise kohta 

Vastab I.Kalle: E-kool võimaldab lisada hinde kõrvle ka selgituse.  Mis täiendab ja seletab 

saadud hinnet antud ainetunnis. Erimeelsuste korral tuleb antud küsimusega pöörduda 

aineõpetaja poole. Täielikult ei minda üle seletavale hindamisele.  

 

L.Liba : Kokkuvõtva hindamise sagedus 

Erinevus hetkel koolis kehtiva hindamise sagedusega. Kehtib trimestriline arvestus 3 korda 

aastas, millest tuleneb ka aastahinne. 

 

J.Simso: Mis kellaks peavad olema e-koolis õppeaine kodutööd välja pandud? 

I.Kalle : Koduste tööde e-kooli üles panemine toimub  koolipäeva jooksul ja hiljemalt kella 

17.00  

 

Kohapeal algatatud küsimused/ teemad 

 

5. I.Kalle juhib tähelepanu kehtivatele koolivaheaegadele, kus on lisa vaheaeg veebruaris. 

Kokku seega 5 vaheaega. 

 

6. I.Kalle tuletab meelde, et toimub rahvusvaheline  Nordplusi projekt, milles osalevate 

partnerkoolide õpilased vajavad 15.-20.aprillini kodumajutust. Osaliselt on õpilased 

majutuse juba leidnud. 

 

7. J.Andersoni ettepanek liigutada e-koolis olevat infot ka meili teel. Kuna hoolekogu liikmed 

on info kandjad ja edasi jagajad, siis ettepanek aidata õpetajatel infot edastada 

lastevanemateni, kes e-kooli keskonda kasutavad harvem. 

 

8. J.Anersoni mõte, edastada ja kajastada edaspidi hoolekogu tööd ja ettevõtmisi uues Põlva 

valla lehes “ Põlva Teataja”. ( M.Kalev lisab info, et  “Põlva Teataja” ilmub iga kuu 

viimasel teisipäeval  ja mateljale avaldamiseks oodatakse kuu 10. kuupäevaks). 
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9. M.Kalev: ettepanek kooli direktorile, kasutada projektipõhiseid koolitusi andmaks 

õpetajatele võimalus end motiveerida ning koguda teadmisi HEV õpilaste nõustamiseks ja 

toetamiseks õppetöös. Projekt mille kaudu taotlust esitada : “ Koolipõhise koolimeeskonna 

õpiüritus” taotlusvoor on avatud  kuni 30.09.2018 või kuni eelarvevahendite lõppemiseni. 

 

http://haridusinfo.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-

projektid/taiendusope/projektitoetused-/yldhariduskooli-koolipohise-koolimeeskonna-

opiyritused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaanika Anderson                        Maarika Kalev 

Koosoleku juhataja                             Protokollija 

 


