
Haabersti Vene Gümnaasium 

Hoolekogu e-istungi protokoll 

 

Tallinn 01.10. 2020.a nr 1-7/1 

Istungi algus kell 15.15, lõpp kell 16.15 

Istung toimus: online 

Istungit juhatas: Juri Marinets 

Protokollis: Galina Värinen 

Istungist võttis osa: 6 inimest – Juri Marinets, Galina Värinen , Jelena Malinina, Aljona 

Leokina, Dmitri Ševtšuk, Vadim Averjanov 

Puudusid: Oleg Siljanov, Anastassia Melnik, Julia Rodionova 

 

Päevakord: 

1. Klasside komplekteerimine ja õpilaste arvu kinnitamine  

2. COVID-19 seotud õppeprotsessi korraldamise arutamine. Muutmised arvestades 

rohelise, kollase ja punase stsenaariumitega 

3. Kooli kodukorra muutustega tutvumine.  

4. Direktori aruande tutvustamine hoolekogule. 

5. Ettevalmistus hoolekogu aastaseks aruandeks ja üldkoosolekuks 

6. Probleemide ja tulevase hoolekogu tegevuse arutamine 

 

 

 

1. Klasside komplekteerimine ja õpilaste arvu kinnitamine                                               

Kuulati: 

Klasside komplekteerimine ja õpilaste arvu kinnitamine: kui klassis õpilaste arv on suurem 

kui 24 (põhikoolis) 

Otsustati: 

1.1.Kooskõlastada õpilaste arv põhikooli klassides arvuga 24 ja rohkem. Esitada taotlus 

Tallinna Haridusametile. Kõik eelnimetatud vanemad olid selle poolt.(6 inimest).  

 

2. COVID-19 seotud õppeprotsessi korraldamise arutamine  

Kuulati: 

Oli arutatud COVID-19 seotud õppeprotsessi korraldatud kord (roheline, kollane ja 

punane stsenaarium). Eelkool hakkab tööle alates oktoobrist 2020. Edaspidi kooli 

juhtkond jälgib situatsiooni ja tegutseb, arvestades riigis üldsituatsiooni muutmisega ja 

Terviseameti korraldustega. 

Otsustati: 



2.1.Kooskõlastada kooli õppeprotsessi muutmine arvestades rohelise, kollase ja punase 

stsenaariumitega. Kõik eelnimetatud vanemad olid selle poolt. (6 inimest). Kord oli 

vastu võetud. 

2.2.Kooskõlastada eelkooli tegevuse algus alates oktoobrist 2020. 

3. Kooli kodukorra muutustega tutvumine.  

Kuulati:  

On toimunud kooli kodukorra muutustega tutvumine.  

Otsustati: 

Kooskõlastada muudetud kooli kodukord. (6 häält) Kord oli vastu võetud  

4. Direktori aruande tutvustamine hoolekogule. 

Kuulati: 

Oli esitatud direktori aruanne hoolekogule 2019/20 õppeaasta eest. 

Otsustati: 

Heaks kiita direktori aruanne hoolekogule 2019/20 õppeaasta eest. (6 inimest). 

 

5. Ettevalmistus hoolekogu aastaseks aruandeks ja üldkoosolekuks                                                                

Kuulati: 

 Seoses COVID-19-ga Tallinna haridusamet soovitab korraldada üldkoosolekut 

online-viisil (G.Värinen) 

 Esimehe tähtsamad mõtted hoolekogu aastase aruande ettevalmistuseks 

(J.Marinets) 

 Teiste hoolekogu liikmete mõtted aruande lisamiseks 

 

6. Probleemide ja tulevase hoolekogu tegevuse arutamine 

J. Marinets, D.Ševtšuk, A.Leokina, V.Averjanov: paluda vanematel, kes viivad oma 

lapsi autoga kooli, jätta oma autot koolivärava ette. Kooliterritooriumile saab parkida 

oma autot ainult koolipersonal loa olemasolekul. Avalikustada hoolekogu palve ja 

vastav informatsioon kooli kodulehele. 

G.Värinen: Haridusministeerium soovitab korraldada õppeekskursioone, koolist 

väljaspool tunde sel viisil, et lapsed rohkem viibiks värskes õhus. Kõik hoolekogu 

esindajad toetasid seda initsiatiivi 

G.Värinen: alates 10.2020 koolis hakkavad tegutsema tasuta õpiabirühmad 2-4.klassi 

õpilastele (matemaatika, emakeel ja eesti keel) ning 5-6.kl.õpilastele (matemaatika, 

inglise keel ja eesti keel). Hoolekogu esindajad kiitsid kooli otsust ja toetasid seda 

initsiatiivi. 

G.Värinen: koolivaheajal koolis on planeeritud tasuline temaatiline koolilaager. 

1-2.klassid: „Loodus“ 3-4.klassid: „Kosmos“ 5-6.kl.: „Kodundus“. Hoolekogu 

esindajad toetasid seda initsiatiivi. 

 

 

 

 

 



Hoolekogu esimees:                                                             Protokollija:  

J.Marinets       G. Värinen  

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

    

 

 

 

 


