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Kutsutud:  

 

Hoolekogu koosolek toimus infotehnoloogiliste vahendite kaudu. Hoolekogu liikmetele olid 

materjalid saadetud e-postkastidesse. Iga hoolekoguliige andis oma otsusest teada kirja teel. 

10-st hoolekogu liikmest vastas 8 liiget. 

 

PÄEVAKORD 

1. Paistu Kooli õppekava muudatus     M. Kald  

2. Paistu Kooli kodukorra muudatus     M. Kald 

3. Paistu Kooli lasteaia tegutsemine 2021. aasta suveperioodil   M. Kald 

 

PÄEVAKORD 

1. Paistu Kooli õppekava muudatus     M.Kald 

 

KUULATI: 

M. Kald: „Haridus- ja Teadusministeeriumist koolidele saadetud kirjas tuuakse välja 

distantsõppe rakendamise põhimõtted. Tuginedes nendele põhimõtetele tuleb distantsõppe 

korraldus kirjeldada kooli õppekavas.  Seetõttu on vaja kooli õppekava muuta ja sinna tuleb 

lisada distantsõppe korralduse põhimõtted.  

Soovitan lisada korralduse põhimõtted õppekava lisana. Lisa soovitan lisada õppekava 

punkti 4 Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse juurde.  

Muudetud õppekava hakkab kehtima alates 01.02.2021.“ 

 

Kairi Luik: „Kas on reguleeritud, millal hiljemalt aineõpetaja annab teada õpilastele 

veebitunni toimumisest? Distantsõppel teeb õpilane omale päevaplaani, kuidas selle päeva 

ülesanded teostada. Lapsele oleks hea, kui on  teada võimalikult vara, kas ja millal veebitund 

toimub, et ennast ja tehnilisi vahendeid valmis seada. Vastasel juhul võib see jääda 

tähelepanuta ja tulla ootamatult. Kogemusest lähtuvalt võin väita, et distantsõppel on 



 

õpimaht kindlasti aja kasutamise mõistes mahukam kui koolitunnis 45 minutiga koos 

õpetajaga õppida jõuaks ning kodus ajaliselt tunniplaanist kinni pidada ei ole võimalik.  

 Punkt: õpetaja nõudel on õpilastel kaamerad sisse lülitatud; 

 

Olen nõus selle punktiga ja seda võiksid õpetajad rohkem kasutada, et oleks nõutud kaamera 

avatud olek, kõigil kes tunnis osalevad. Sel viisil on tähelepanu suunatud ja õpetaja ei räägi 

üksinda. Hetkel seda nõuet kasutasid vähesed õpetajad.”  

 

Merike Kald: “ Distantsõppe ajal peavad õpetajad järgmise päeva õppeülesanded fikseerima 

e-koolis hiljemalt kella 16.00-ks. Esmaspäevane õppimine hiljemalt reedel kella 16.00-ks. 

Kaasa arvatud veebitunni toimumise aeg. Koolil õpetajatele koostatud distantsõppe juhis.” 

 

Õppekava muudatusega nõus 8 hoolekogu liiget. 

 

OTSUS 1 Kiita heaks Paistu Kooli õppekava muudatus 

LISA 1 Paistu Kooli õppekava üldosa 

LISA 2 Paistu Kooli õppekava Lisa 4 „PAISTU KOOLI DISTANTSÕPPE 

ÕPPEKORRALDUS“ 

 

Õiguslik alus „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 17 lõige 2. 

„Põhikooli riiklik õppekava“ § 24 lõige 4. 

 

 

PÄEVAKORD 

2. Paistu Kooli kodukorra muudatus     M. Kald 

 

KUULATI 

 

M. Kald: „Haridus- ja Teadusministeeriumist koolidele saadetud kirjas tuuakse välja 

distantsõppe rakendamise põhimõtted. Tuginedes nendele põhimõtetele tuleb kooli 

kodukorras kirjeldada distantsõppe korraldus ja sätestada kõik rakendatavad füüsilised või 

muud meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.  Seetõttu on vaja kooli kodukorda 

muuta ja viia vastavusse nõuetega.  

Soovitan lisada distantsõppe korralduse põhimõtted kodukorra punkti 1. Õppetöö korraldus 

juurde. Tõkestamise meetmed lisada aga kodukorra punkti 5 Õppetöö tingimuste tagamine 

juurde. Lisaks nendele kahele suurele muudatusele tuleb lisada veel mõned muudatused, mis 

on seotud distantsõppel olemisega (puudumiste teavitamine põhjendamine, toitlustamine).“ 

 

Merle Murka: „Kas kooli poolt on tagatud kaitsemaskid?“ 

 

Merike Kald: „Koolil on kogu aeg olemas teatud kogus kaitsemaske. Koolimajas 

haigestunud lapsele ja töötajale on kaitsemaks tagatud kooli poolt. Igapäevaselt igale 

inimesele kooli poolt kaitsemakse ette nähtud ei ole. Koolis on olemas ka 3 kaitsevisiiri.“ 

 

Muudetud kodukord hakkab kehtima alates 01.02.2021. 

 

Kodukorra muudatusega nõus 8 hoolekogu liiget. 

 

OTSUS 2 Kiita heaks Paistu Kooli kodukorra muudatus 

LISA 3 Paistu Kooli kodukord 

 

 

Õiguslik alus „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 68 lõige 2. 

 



 

PÄEVAKORD 

 

3. Paistu Kooli lasteaia tegutsemine 2021. aasta suveperioodil   M. Kald 

 

KUULATI 

M. Kald: „Ettepanek. Paistu Kooli lasteaed on suletud 19.07.2021 – 06.08.2021 (3 nädalat). 

Samal ajal on lahti Ramsi Lasteaed „Taruke“ ja lapsevanemal on võimalus kasutada Paistu 

lasteaia kinni oleku ajal vajadusel Ramsi lasteaia teenust. Paistu lasteaed on valmis suvel 

pakkuma teenust Ramsi  lasteaia lastele“. 

Liisa Kaasik: „Ettepanek, nagu eelmistel aastatel, oleks lasteaed suletud 4 nädalat“ 

Jane Lepa: „Kuna eelnevad suved on olnud lasteaed 4 nädalat puhkusel ja lapsed on sellel 

perioodil hoitud. Ei näe ma põhjust, miks peaks see aasta lasteaed olema 3 nädalat 

puhkusel.  

Minu ettepanek on lasteaial puhata 4 nädalat ja selle 1 nädala võrra pikema puhkusega ei 

kaota me midagi. Pigem arvestades millised piirangud on hetke olukorras, seoses selle 

viirusega. Siis meie õpetajad on selle lisa nädala igati välja teeninud, sest piirangutest 

hoolimata on nemad igapäevaselt olnud meie laste juures, kus kaugõpe pole mitte mingit 

moodi võimalik.” 

 

Pille Jürimäe: „ Lasteaed võiks kollektiivpuhkusel olla 4 nädalat, nii nagu ka eelnevatel 

aastatel.“ 

 

Kati-Katri Koppel: „Kui on võimalus lasteaed suvel 4 nädalat kinni hoida, siis olen samuti 

selle ettepaneku poolt.“ 

 

Kairi Luik: „Olen nõus hoolekoguliikmete eelnevate arvamustega lasteaia 

puhkuse/sulgemise osas 4 nädalaks suvel.“ 

 

M. Kald: „Kui lasteaed on suletud 4 nädalat, siis saab pikendada aega ainult augustikuus. 

Ettepanekutele tuginedes oleks lasteaed suletud 19.07.2021 – 13.08.2021. Lasteaed avatud 

jälle alates 16.08.2021. “  

OTSUS 3 Paistu Kooli lasteaed on suletud 19.07.2021 – 13.08.2021.  

ÕIGUSLIK ALUS: 

„Koolieelse lasteasutuse seadus“  

§ 19.  Lasteasutuse tööaeg 

  (1) Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab valla- või linnavalitsus 

hoolekogu ettepanekul. 

  (2) Lasteasutuse lahtioleku aja otsustab valla- või linnavalitsus, lähtudes hoolekogu 

ettepanekust. 

 

 
 

allkirjastatud digitaalselt     allkirjastatud digitaalselt 

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 

Jane Lepa       Kati-Katri Koppel 


