
 

Kokkuvõte Vastse-Kuuste Kooli hoolekogu 11.01.2022 koosolekust 

 

Toimumise koht: Vastse-Kuuste Kool 

Algus kell 17.30, lõpp 18.47 

Osalejad: Inge Kalle, Toomas Anni, Elke Post, Anne London , Kersti Lillo,  Hiie Asur, Margus 
Koha, Mariel Urm. 

Puudujad: Pille Bebelev,  Lennart Liba, Kadi Laur, Kerly Kuusmaa, Margit Laan. 

Protokollis: Elke Post 

 

Päevakord:  

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. 

Inge Kalle algatas hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimised. 

Tehti ettepanek valida hoolekogu esimeheks Toomas Anni, aseesimeheks Margus Koha, 

protokollijaks Elke Post. Kandidaadid andsid oma nõusoleku. Toimus hääletus. 

Otsustati (ühehäälselt): 

● Hoolekogu esimeheks  saab Toomas Anni. 

● Hoolekogu aseesimeheks saab Margus Koha. 

● Hoolekogu koosoleku protokollijaks saab Elke Post. 

2. Aasta tööplaani kokkuleppimine. 

Toimus arutelu. Sõna võtsid Toomas Anni, Elke Post, Anne London, Inge Kalle 

Otsustati protokolliliselt: Järgmised hoolekogu koosolekud toimuvad  

● 24. mail 2022  kell 17.30 

● 30. augustil 2022  kell 17.30 

3. Lühike ülevaade käimasoleva õppeaasta tegemistest ja 2022.aasta eelarve 

tutvustus. 

Inge Kalle tutvustas esitlust 2021/2022. õppeaasta tegevuste ja esialgsete tulemuste kohta 

(lisatud protokollile). Uuel õppeaastal õpilaste arva ei vähene, sest juurde tuli kaks õpilast, 

9.klassi lõpetab 7 õpilast, uude 1.klassi on tulemas 11 õpilast. Kuna loodusainete õpetaja 

läks lapsepuhkusele, töötab alates jaanuarist asendusõpetaja, kes annab loodusõpetuse, 

geograafia ja füüsika tunde.  

Koroonahaigus on meid küll puudutanud, kuid suuri puhanguid pole õnneks olnud. Nii 

oleme saanud enamasti olla  kontaktõppel. 

 I. Kalle soovis hoolekogu arvamust muudatuste kohta õppetöös:  

1. Neljapäev, 24.02.2022 on vaba päev. Reedel,  25.02. teha e-õppe päeva. 

Ülesanded pannakse välja nädala alguses.. 



2. Õppeaasta viimane päev on ametlikult esmaspäev, 13.juuni. Lõpetame 

õppeaasta reedel 10.juunil, kuna kevadel toimuvad klassidel pikemad 

väljasõidud. 

Toimus arutelu. Sõna võtsid Toomas Anni,  Anne London, Hiie Asur.   

Otsustati protokolliliselt:  Hoolekogu on muudatustega nõus. 

I. Kalle tutvustas veel järgmisi teemasid: 

● Vastse-Kuuste Koolile omistati teistkordselt Ettevõtliku Kooli esimese astme 

kvaliteedimärgis ehk baastase. 

● Koolis töötab alates 1. veebruarist 2022 t0,5 ametikohaga sotsiaalpedagoog, kes 

seni töötas Räpina vallas lastekaitsespetsialistina.  

● Lõpupidu toimub 17. juunil 2022  kell 17.00. 

● Eelarve taotlus sai valda esitatud novembri lõpus, hetkel eelarvet menetletakse. 

Õpetajate palgatõusuks on arvestatud 7% ja valla poolt rahastatavate 

ametikohtade palgatõusuks 5%.  

Otsustati protokolliliselt: Võtta kuuldu teadmiseks. 

4. Kohapeal algatatud küsimused. 

Anne London küsis dresside kandmise kohta koolis. 

Vastas Mariel Urm: Õpilasesindus ei jõudnud riietuse teemat arutades kokkuleppele. 

Inge Kalle: Vastse- Kuuste Kooli kodukorras on kirjas, et riietus peab olema puhas ja välimus 

korrektne. Dressid on spordiriietus ja pole sobilik koolis kandmise riietus. 

Anne London küsis ka õpilaste maski kandmise kohta koolis. 

Inge Kalle: Õpilased ei pea klassiruumis maski kandma, aga kui laps soovib, siis võib ta 

tunnis maski kanda. Vahetundides kannavad õpilased maski. Üritused oleme korraldanud nii, 

et üle kolme klassi ühes ruumis kokku ei saa. 

 

Toomas Anni                                                          Elke Post 

Koosoleku juhataja                                                    Protokollija 

  


