Kallaste Lasteaed-Põhikooli Hoolekogu
istungi protokoll nr 2
Kallaste

28.01.2021

Istung toimus virtuaalses keskkonnas
Algus 16.30 - lõpp 17.15
Iistungi viis läbi hoolekogu esinaine Nadežda Šlenduhhova.
Istungil osalesid hoolekogu liikmed: I.Orlova, I.Mölder, T.Rižskaja, O.Anušova, A.Paramonov.
Puudusid: Kai Vene, Külli Must.
Päevakord.
1. Peipsiääre valla vallavanema A.Širokovi vastuse kooli vanemate ja Kallaste linna elanike
pöördumisele arutamine.
2. Kooli õppekavas ja Kodukorras tehtud muudatuste arutamine.
3. Muud küsimused.
Otsused.
1. Hoolekogu liikmed arvavad, et Härra A.Širokovi vastus kirjale, mida olid allakirjutanud meie
linna vanemad ja elanikud, on väga üldsõnaline. Härra A.Širokov ei vasta selles kirjas
kõikidele küsimustele ja ettepanekutele, mis olid antud vanemate kirjas, ei võta kuulda oma
valla rahva arvamust ja ei hooli inimestest ja nende laste huvidest. Aga Kallastel elab rohkem
kui 800 inimest, linnas on 36 ettevõtet, kes maksavad makse. Vaatamata sellele ei arvesta
võim oma rahva arvamusega.
2. Hoolekogu liikmed tutvusid muudatustega, mis on nüüd tehtud kooli õppekavas ja
Kodukorras, mis on tingitud koronavirusega ja distantsõppega ja mida nõuab Riiklik
õppekava ja Terviseamet. Need muudatused on vajalikud.
3. Nagu on teada, vallavõimud kavatsevad veebruaris jätkata tegevust venekeelse hariduse
ümberkorraldamisega vallas, ja seoses sellega hoolekogu teeb ettepaneku pöörduda
Haridusministeeriumisse palvega, et Ministeerium võtaks osa koolide ümberkorraldamise
arutamises nagu kolmas, sõltumatu pool. Seda enam et HTM on valmis tulla appi.
4. Kooli õppekavas, mis oli kinnitatud 2019 aastal, on kirjutatud, et kooli õppekeeled vastavalt
kooli põhimäärusele on vene keel ja eesti keel. See põhimäärus oli siis enne seda, kui valla
võimud 2019.a. sügisel kinnitasid koolile oma tehtud põhimäärus, kus on ainult vene keel .
Nii et hoolekogu arvab, et kooli poolt saadetud taotlus kooli põhimääruses vastavat
muudatust teha (et jälle seal oleks kaks õppekeelt), mis on saadetud valla volikogusse
kinnitamiseks, on õiguspärane.
5. Situatsiooni kohta, mis oli tekkinud toidupakkidega , hoolekogu arvab, et tulevikus vallas
peavad olema väljatöötatud ühtsed nõuded, missugused peavad olema toidupakid, et mitte
keegi vanematest ei tunneks ennast alandatuks või solvunuks.

6. Kuna on teada, et vald kirjutas alla toitlustamise lepingut s/a Kallaste Arendus-ega ainult
üheks aastaks, siis hoolekogu soovib vallavalitsuselt vastust küsimusele, kas lasteaia
toitlustamine korraldatakse isegi meie kooli sulgemise juhul või ei.
7. Saata vallavalitsusse teabenõue kooli eelarve täitmise kohta 2018, 2019, 2020 aastatel.
8. Saata vallavalitsusse ettepanekud:
1)Kui praegune koolihoone on liiga suur ja kulukas, võib korda teha endise kutsekooli
hoone, mis on palju väiksem ja mis täiesti sobib väikese kooli jaoks.
2)Võib kirjutada projekti energiasäästlike hoonete rajamise programmi raames, mida praegu
pakutakse riigi poolt.
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