
 

 

 

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli õppenõukogu 

 

Koosoleku protokoll       09.01.2023 nr 1-5/3 

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.30 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 14.30 

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Signe Sirel 

Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Signe Münter 

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: 

Ees- ja perekonnanimi Märge osalemise või puudumise kohta 

Signe Sirel (direktor) osales 

Sirje Lepik osales 

Piret Jaagu osales 

Marge Paris osales 

Piret Sirel osales 

Signe Münter osales 

Kaili Pern osales 

Kätlin Kurrikoff osales 

Kärol Andresson-Truu osales 

Miina Loik osales 

Moonika Kalme osales 

Tiia Karron osales 

Hälis Kibik-Remlik osales 

Anne Irs osales 

Diana Mihkelsoo osales 

Merilin Lall osales 

Hanna Uueni osales 

Kadrin Põldmaa (eripedagoog-logopeed) osales 

Veronika Raide (eripedagoog-logopeed) osales 

Riko Roosnurm puudus 

Maret Koppelmann (õppejuht) osales 

 

Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. Arvamuse andmine Kose vallavalitsuse dokumendi „Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli tegevuse 

ümberkorraldamine“ kohta. 

Päevakorrapunkti arutamise aluseks on haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 „Kooli 

õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 1 lg 1. 

 

 



Pedagoogiline personal on koostanud 28.11.2022 nr 2-2/7 vallavalitsusele edastamiseks oma 

seisukoha kavandatava muudatuse kohta (registreeritud valla dokumendiregistris 28.11.2022 nr 11-

9/1958). See seisukoht leidis jätkuvat toetust kogu pedagoogilise personali poolt. Seisukoht 

vormistatakse iseseisva haldusotsusena 3-1. 

Direktor tutvustas 1+2 süsteemile üleminekut (rühmas on üks õpetaja ja 2 

abiõpetajat/assistenti/õpetaja abi). Toimus arutelu. 

Direktor vastas töötajate küsimustele võimalike arengute, töötasude ja 1+2 süsteemi kohta. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Signe Sirel 

Koosoleku juhataja     /allkirjastatud digitaalselt/ 

       Signe Münter 

       Protokollija 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli õppenõukogu 

Õppenõukogu otsus 

Kose-Uuemõisa     09.01.2023 nr 1-5/3-1 

 

1. Otsuse faktiline alus 

Otsuse tegemise aluseks on haridus –ja teadusministri määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded 

ja töökord“ § 1 lg 1.  

2. Otsuse õiguslik alus 

Haridus –ja teadusministri määrus nr 44 „Kooli õppenõukoguülesanded ja töökord“  

3. Otsuse resolutsioon 

Õppenõukogu ei nõustu Kose-Uuemõisa kooliosa liitmisega Kose Gümnaasiumiga ja Kose-

Uuemõisa lasteaiaosa liitmisega Kose Lasteaiaga PäevaLill. 

4. Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 

12.01.2023. 

Õppenõukogu esimees Signe Sirel 

5. Otsuse teatavakstegemine 

Õppenõukogu otsus tehakse teatavaks Kose vallavalitsusele hiljemalt 12.01.2023. 

6. Otsuse jõustumine 

Õppenõukogu otsus jõustub selle teatavakstegemisel. 

7. Vaidlustamine 

Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel on õpilasel, lapsevanemal või õppenõukogu liikmel õigus 

pöörduda kooli õppe-kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse 

kontrollimiseks. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Signe Sirel 

Õppenõukogu esimees 


