
Kallaste Lasteaed-Põhikooli hoolekogu  

istungi  protokoll nr.1 

Kallaste                                                                                                         07.12.2020 

 

Istung  toimus virtuaalses keskkonnas 

 

Osalejad-hoolekogu liikmed: Nadežda Šlenduhhova – hoolekogu esinaine, Külli Must, Irina 

Orlova, Irina Mõlder, Tatjana Rižskaja, Aleksei Paramonov. 

  

Puudujad- hoolekogu liikmed: Olga Anušova ja Kai Vene. 

Istungi juhataja ja protokollija: Nadežda Šlenduhhova. 

Päevakord. 

1. Kooli Põhimääruse § 8 p. 4 muutmine. 

2. Muud küsimused. 

Arutamine. 

1. Nadežda Šlenduhhova: peame saatma Vallavolikogusse taotluse, 

et Vallavolikogu kinnitaks Kooli Põhimääruses § 8 p.4  muudatust. Praegu seal seisab 

“Põhikooli õppekeeleks on vene keel”, aga kinnitada on vaja “Põhikooli õppekeeleks on vene 

keel ja eesti keel”. Seda on vaja teha, et me saaksime taotleda riigilt lisavahendeid õppeainete 

eestikeelse õpetamise suurendamiseks,  sest kool liigub õppeainete ja huviringide, mis 

õpetatakse eesti keeles, suurendamise suunas ja kakskeelsuse suunas. See on meie prioriteet 

2. 1) Irina Orlova teatas sellest, et lastevanemad ja linnaelanikud saatsid kirjad uuele 

Haridusministrile Jaak Aabile ja vallavalitsusse, kus taotlesid sellist koolide 

ümberkorraldamist, et kui tuleb Alatskivi kool, siis filial oleks Kallastel, mitte 

Kolkjas. 

2) Nadežda Šlenduhhova rääkis küsitlusest, mis oli läbiviidud kooli lastevanemate seas, et 

saada teada, kuhu lähevad nende lapsed õppima juhul, kui kooli pannakse kinni. 

Kokku oli jagatud 24 ankeeti. Lapsevanemad täitsid neid. 

Küsitluse kokkuvõte on järgmine:  

Mustveesse Peipsi gümnaasiumisse kavatsevad panna oma lapsi 16 vanemat,  

Alatskivi kooli – 1-2 vanemat,  

Tartu Puškini kooli – 1 lapsevanem,  

Tartu Annelinna gümnaasiumisse – 2 lapsevanemat,  

teistesse koolidesse – 4 vanemat,  

aga Kolkja kooli mitte keegi ei plaani saata om last. 

Mõnedes ankeetides oli märgitud kaks kooli, näiteks, Alatskivi või Mustvee kool. 

Peagi kõik lastevanemad soovivad eestikeelsete õppeainete arvu suurendamist. 

3)On vaja küsida Vallavalitsuses, millest koosneb summa, mida vald maksab ühe õpilase eest 

koolis.  



4) On vaja küsida Vallavalitsuses ja vaadata kooli arved, mida makstakse kooli kütmise eest, 

elektri eest ja vee eest. 

5) Küsida Vallavalitsuses, millest koosneb summa, mis seisab s/a Kallaste Arenduse poolt 

saadetud arves õpilaste toitlustamise eest 

Otsustati: 

1. Saata Peipsiääre Vallavolikogusse taotlust kinnitada muudatust meie kooli 

Põhimääruses § 8 p.4. “Põhikooli õppekeeleks on vene keel ja eesti keel”, et kool 

saaks rakendama osalist keelekümblust. 

2. Küsida Vallavalitsuses, millest koosneb summa, mida vald maksab ühe õpilase eest 

koolis.  

3. On vaja küsida Vallavalitsuses ja vaadata kooli arved, mida makstakse kooli kütmise 

eest, elektri eest ja vee eest. 

4. Küsida Vallavalitsuses, millest koosneb summa, mis seisab s/a Kallaste Arenduse 

poolt saadetud arves õpilaste toitlustamise eest. 

 

Kallaste Lasteaed-Põhikooli Hoolekogu esinaine:                    

 Nadežda   Šlenduhhova 

 

 

/Allirjastatud digitaalselt/ 


