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Protokollija: Sandra Urvak 

Võtsid osa: Heli Alliksaar, Tjorven-Hele Soomets, Jaanika Madison, Sandra Urvak, Arnold Pastak, 

Mait Rand. 

Puudusid: Aago Indre, Laura Vainola 

 

PÄEVAKORD: 

 

1) Hoolekogu töö korraldamine 

2) OPK hoolekogu 2020/2021 õppeaasta tööplaani arutelu ja kinnitamine  

3) Arvamuse andmine kooli põhimääruse kehtestamiseks 

4) Kooli 2021. aasta eelarve projekti tutvustus 

5) Õppekava ja kodukorra muutmine võimaliku distantsõppe korralduseks 

6) Sisehindamise kokkuvõtte tutvustus 

7) Muud teemad  

 

 

1. Hoolekogu töö korraldamine.  

 

OTSUSTATI: Hoolekogu esimees – Sandra Urvak; hoolekogu aseesimees – Tjorven-Hele 

Soomets; sekretär – Sandra Urvak. 

 

 

2. OPK hoolekogu 2020/2021 õppeaasta tööplaani arutelu ja kinnitamine.  

 

OTSUSTATI: kinnitada hoolekogu tööplaan 2020/2021 õppeaastaks (lisa 1). 

 

 

3. Arvamuse andmine kooli põhimääruse kehtestamiseks.  

 

OTSUSTATI: Hoolekogu otsustas anda põhimäärusele omapoolse kinnituse ning nõustuda 

selle edasi saatmisega   vallavolikogule põhimääruse kehtestamiseks. 

 

4. OPK 2021. Aasta eelarve projekt.  

 

OTSUSTATI: Saata vallavalitsusele taotlus Olustvere põhikooli eelarve suurendamiseks viie 

klassiruumide remondiks 40136.- euro võrra ja sotsiaalpedagoogi ning koolipsühholoogi tööle 

võtmiseks 21114.- euro võrra. 

 

 

 

5. Õppekava ja kodukorra muutmine võimaliku distantsõppe korralduseks.  

OTSUSTATI: 1. Anda kinnitus lisada õppekavasse 2. peatüki Õppekorraldus § 4 



Üldpõhimõtted lõike 5 alla punkt 1 sõnastusega: Juhendatud õpe võib toimuda ka üksikute e-

õppe päevadena või distantsõppena. Õppetöö korraldus ja hindamine osalise või täieliku 

distantsõppe ajal on sätestatud kooli kodukorras. 

2. Hoolekogule saadetakse kooskõlastamiseks distantsõppe korraldust puudutav dokument 

kodukorras sätestamiseks ning hoolekogu liikmed saadavad oma ettepanekud 26. 

novembriks. 

 

6. Sisehindamise kokkuvõtte tutvustus. Hoolekogu tutvus sisehindamise kokkuvõttega 

valdkondade kaupa.  

 

OTSUSTATI: Hoolekogu nõustus sisehindamise kokkuvõttes välja toodud tugevuste ja 

parenduskohtadega. 

 

7. Muud küsimused. Arnold Pastak: Kuidas kooliaasta alanud on? Liivi Lindemann: üldjoontes 

on praegu olnud rahulik. Õpilased on osavõtlikud ja aktiivsed. HEV-õpilaste arengu 

toetamiseks on vaja juurde tugispetsialiste, kes juhtumitega tegeleksid. Spetsialistide 

olemasolu korral saaks II ja III kooliastme õpi- ja käitumisprobleeme juba varakult ennetada.  

Tjorven Soomets: kas jõulukontserti ei saaks teha ülekandena? Liivi Lindemann: Kindlasti 

teeme seda. 

 

 

 

Liivi Lindemann      Sandra Urvak 

Juhataja       protokollija 

 

      


