Kallaste Lasteaed-Põhikooli Hoolekogu
istungi protokoll nr 3
15.02.2021
Istung toimus virtuaalses keskkonnas
Algus 17.00 - lõpp 18.00
Iistungi viis läbi hoolekogu esinaine Nadežda Šlenduhhova.
Istungil osalesid hoolekogu liikmed: I.Orlova, I.Mölder, O.Anušova, A.Paramonov.
Puudusid: Kai Vene, Külli Must, T. Rižskaja.
Päevakord.
1. Peipsiääre vallavalitsuse kutse Kallaste kooli lapsevanamatele (18.02.) ja Hoolekogu
liikmetele (22.02.) Kallaste ja Kolkja koolide ümberekorralduse arutamisele.
2. Vanemate koosoleku edasilükkamine.
3. Kooli Põhimääruse muudatuse Valla volikogus kinnitamise küsimus.
Arutamine
1. Hoolekogu liikmed arvavad, et ei ole mõtet arutada vallavalitsuse poolt esitatud
ümberkorraldamise projekti , sest kooli lastevanemad on juba korduvalt oma arvamust
avaldanud: Kolkja kooli enamik neist oma lapsi viia ei taha. Hoolekogu ootab
Vallavalitsusest uusi kompromissvariante.
2. Hoolekogu palub vanemate koosolek teisele päevale edasi lükata ja teha koosolek hiljem,
mitte 18.02., sest Hoolekogu ootab vastust Haridusministeeriumi poolt ( HTM esindaja kohta
meie läbirääkimistel), ka vanemad tahavad olla esindatud oma advokaadiga. Peale selle
pärast suulist küsitlust selgus, et osa vanematest ei saa osaleda arutelus, sest sellel ajal nad
veel töötavad, osa vanematest ei saa, sest ei ole võimalust virtuaalses keskkonnas osaleda.
Järelikult, vanemate arvamus ei tule täielik.
Nii et hoolekogu palub koosolek edasi lükata hilisemale ajale, pärast 28.02., kui lõpeb vallas
piirangute aeg, või viia läbi koosolek kooli aulas või spordisaalis, kus on võimalus hoida
distantsi ja osaleda hajutatult.
3. 10-l detsembril 2020 kooli poolt oli saadetud Valla volikogule taotlus kooli Põhimääruses
muudatuse (õppekeele kohta) kinnitamiseks. Miks isegi volikogu päevakorras seda küsimust
ei olnud, või ikka oli, senini ei tea, on möödunud juba 2 kuud.
Hoolekogu palub vastata, kas volikogu arutas Kallaste Lasteaed-Põhikooli Põhimääruse
muudatust ja kui ei, siis miks, kooli jaoks on see tähtis.

Otsustati:
1. Vallavalitsuse poolt esitatud Kallaste ja Kolkja koolide ümberkorraldamise projekt ei ole
vastuvõetav Kallaste kooli vanematele. Hoolekogu ootab Vallavalitsusest uusi
kompromissvariante.
2. Hoolekogu palub vanemate koosolek teisele päevale edasi lükata, sest Hoolekogu ootab
vastust Haridusministeeriumi poolt, ja teha koosolek hiljem, kas pärast 28.02., kui lõpeb
vallas piirangute aeg, või viia läbi koosolek kooli aulas või spordisaalis, kus on võimalus
hoida distantsi ja osaleda hajutatult.
3. Hoolekogu palub vastata, kas Vallavolikogu arutas Kallaste Lasteaed-Põhikooli Põhimääruse
muudatust (õppekeele kohta) ja kui ei, siis miks, kooli jaoks on see tähtis.
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