
 
 

ARDU KOOLI HOOLEKOGU PRTOKOLL 

 

 

 

HÄÄLETUSTULEMUSTE  PROTOKOLL 

 

Ardu                           02.detsember 2020.a. nr 1-5/1 

 

 

Kiiret otsustamist vajava otsuse vastuvõtmine toimus infotehnoloogiliste vahendite kaudu. 

Alus: „Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ §22  

(vastu võetud 12.05.2020 nr 3) 

 

24.novembril 2020.a. saatis hoolekogu sekretär kõigile hoolekoguliikmetele e-kirjaga otsuse 

eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning kirjas oli määratud vastamise tähtajaks 

01.detsember 2020. 

 
E-kiri saadeti alljärgnevatele hoolekogu liikmetele: 

Ees- ja perekonnanimi Märge e-kirjale vastamise kohta 

Rein Hordo Ei vastanud 

Ruttar Roht Vastatud 

Kadi Koppel Vastatud 

Egle Tänav Vastatud 

Krestina Valdma Vastatud 

Jaanika Viilup Vastatud 

Kerli Kuusküll Vastatud 

Maarja Udde Vastatud 

Karl Gerhard Kevvai Ei vastanud 
 
 

Kinnitatud päevakord 
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. Ardu Kooli kodukorramuudatuste eelnõuga tutvumine ja arvamuse andmine. 

2. Ardu Kooli päevakava eelnõuga tutvumine. 
 

1. Ardu Kooli kodukorra muudatuse eelnõuga tutvumine ja arvamuse andmine 

Eelnõu sisu: 

Muuta punkte ja asendada sõnastusega: 

3. Üldine õppekorraldus, sh õpptöö korraldus distantsõppel. 

3.5. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltunnid, 

konsultatsioon, e-õpe, videotunnid, õppekäik jms, mis on suunatud teadmiste ja oskuste 

omandamiseks ja milles osalevad nii õpilane kui õpetaja. 

3.6. Koolil on õigus lapsevanema nõusoleku alusel eksponeerida ja avalikustada õpilase 

nime, fotosid ja õppekava täitmisega seotud õpilastöid kooli almanahhis, veebileheküljel, 

stendidel, koolilehes, võistlustel ning konkurssidel. 

4.1. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas, 

distantsõppe perioodiks kehtestatud kooli päevakavas või individuaalses õppekavas 

ettenähtud õppes. 



9.7. Õpilaspäevik on kohustuslik I kooliastmes. 

11. Õpikute, tööraamatute, töövihikute, töölehtede ja tehnoloogiliste vahendite kasutamise 

ning koolile tagastamise tingimused ja kord. 

14. Tervishoiu, vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis. 

14.3. Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, et see 

aitaks ennetada õpilaste ja koolitöötajate tervist, vaimset ja füüsilist turvalisust ohustava 

olukorra tekkimist.  

Lisada: 

4.3. alla uus alapunkt  4.3.7. sõnastusega saada juhendatud õpet distantsõppe perioodil; 

7.8. Teave õpilaste kohta,, kes distantsõppe perioodil on ilma mõjuva põhjuseta   puudunud 

enam kui 20% õppetundidest, teavitatakse valla abivallavanemat hariduse alal. 

11.3 Kool võimaldab õpilasel distantsõppe perioodil vajadusel (vanema avalduse alusel) 

tasuta kasutada õppetöös kooli poolt antud arvutit või tahvelarvutit. 

14.4. Välja kuulutatud epideemiate ja pandeemiate korral kõrvaliste isikute viibime koolis 

ilma ette registreerimata ei ole lubatud.  

14.5. Erisused, mida kohaldatakse väljakuulutatud epideemiate ja pandeemiate korral 

õpilastele ja töötajatele liikumisele kirjeldatakse kooli päevakavas 

14.6. Ardu Koolis rakendatakse Terviseameti poolt ette nähtud meetmeid ja Vabariigi 

Valitsuse poolt antud korraldusi ja juhiseid.  

 

Eelnõu pandi hääletusele. Poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

2. Ardu Kooli päevakava eelnõuga tutvumine 

Eelnõu tutvumiseks: 

Muuta punkti 3 ja sõnastada söögivahetundide kellaajad: 

1.-3.klassi söögivahetud 10.40-10.55 

4.-5.klassi söögivahetud 11.40-11.55 

6.-7.klassi söögivahetud 12.40-12.50 

8.-9.klassi söögivahetud 12.50-13.00 

 

Lisada punktid 

9. Kõrvalistel isikutel ei ole lubatud viibida koolimajas ilma eelneva registreerimiseta. 

10. Õpilased viibivad koolmajas hajutatult, eraldatud on I kooliaste.  

11. Õpilastel tuleb järgida terviseameti poolt tunnustatud hügieenireegleid; klassidesse ja 

fuajeedesse on paigaldatud desinfitseerimisvahendid. 

12. Õppetöö korraldus distantsõppe perioodil 

12.1. Distantsõppe perioodil algavad õppetunnid  kell 9.00 vastavalt direktori 

käskkirjaga kinnitatud distantsõppe jaoks koostatud tunniplaaniga. Tunniplaan 

edastatakse õpilastele eKooli kaudu ja avalikustatakse kooli kodulehel. 

12.2. Distantsõppe perioodil toimuvad tunnid järgmistel kellaaaegadel 

I tund   9.00 –  9.45 

II tund   9.55 –  10.40 

III tund  10.55 – 11.40 

Söögivahetund 11.40-11.55 

IV tund  11.55 – 12.40 

V tund  13.00– 13.45 

VI tund  13.50 – 14.35 

VII tund  14.40– 15.25 

12.3. Kodutöid antakse vastavalt õppeaine eripärale, kuid õpilasel ajaliselt 

teostamiseks kuni 15 minutit. 

12.4. Hindamisel kasutatakse nii numbrilist hindamist (1-5) kui ka arvestatud ja 

mittearvestatud. Hindele lisatakse kommentaar. 



12.5. Õppetööks kasutatavad e-keskkonnad on eKool; Opiq; Meet; Skype; Zoom; 

Google Classroom , eKooli märgitud emailide aadressid. Teiste võimaluste kasutamine 

on ainevaldkondade lõikes erinev; e-keskkonna kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata 

isikuandmete kaitsele ja küberturvalisusele. 

12.6. Distantsõppe perioodil toimub pikapäevarühma töö vastavalt direktori 

käskkirjaga kinnitatud distantsõppe jaoks koostatud tunniplaaniga. 

12.7. Distantsõppe perioodil toimub ringitöö direktori käskkirjaga kinnitatud 

distantsõppe jaoks koostatud tunniplaaniga. 

12.8. Distantsõppe perioodil toimuvad logopeeditunnid direktori käskkirjaga kinnitatud 

distantsõppe jaoks koostatud tunniplaaniga. 

 

Hoolekogu liikmetel võtta teadmiseks muudatustest kooli päevakavas.  

 

 

 

 

 

Krestina Valdma       Egle Tänav 

hoolekogu esimees        hoolekogu sekretär 

protokollija 

         


