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Osalejad: Getter Klaas, Andres Arendi, Ave Kaur, Kristi Zibo, Karolin Kons, Aile Krass, Pille 

Raudsepp ja Raigo Prants 

Puudusid: õpetajate esindaja ja Marko Kõrgessaar 

PÄEVAKORD 

1. Peetri kooli kodukorra kooskõlastamine. 

2. Tunnijaotusplaani kooskõlastamine. 

3. Ülevaade hindamisjuhendist. 

4. Lasteaia rühmades laste arvu tõstmine 2 lapse võrra. 

5. Informatsioonid 

1) Ülevaade tehtud töödest uuel õppeaastal 

2) Mobiiltelefonide kasutamine koolis 

3) Ülevaade lastevanemate koosolekul kõlavatest teemadest 

 

Peetri kooli kodukorra kooskõlastamine 

Vaadati üle punktid kodukorras. 

Otsustati kodukorrast välja jätta kiitmine pildiga autahvlil. punkt 

Lepiti kokku, et muudatusettepanekud saadetakse 12.11.2019 getter.klaas@jarva.ee 

 

Tunnijaotusplaani kooskõlastamine 

Direktor andis ülevaate ning toimus arutelu. 

 

Ülevaade hindamisjuhendist 

Direktor andis ülevaate. 

Kristi Zibo tegi ettepaneku muuta sõnastust alljärgnevalt: 

2.3.1.5 Tunnistusel hinnatakse iga õppeaine osaoskusi kasutades järgmist 

märgisüsteemi:   

*** - suudab oskusi ja teadmisi rakendada iseseisvalt  

** - suudab oskusi ja teadmisi rakendada õpetaja vähese abiga  



* - suudab oskusi ja teadmisi rakendada õpetaja suure abiga  - sõna „suure“ asendada 

„pideva“ 

  

Lasteaia rühmades laste arvu tõstmine 2 lapse võrra 

Peetri Kooli lasteaed on 2.liitrühmaga lasteaed, kus rühmas „Väike Peeter“ õpib 17 

last ja rühmas „Suur Peeter“ õpib 18 last. Peetri lasteaia rühmaruumid on avarad ja 

omavad vajalikke tingimusi laste arenguks ning rühmaruum võimaldab mahutada 

rohkem lapsi. Kareda piirkonda on viimasel ajal kolinud mitmeid noori peresid, kes 

sooviksid mingil hetkel siia lasteaeda lapsi tuua.   

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 7. Laste arv rühmades 

(1) Rühma registreeritud laste arv lasteasutuses on järgmine: 

 1) sõimerühmas kuni 14 last; 

 2) lasteaiarühmas kuni 20 last; 

 3) liitrühmas kuni 18 last. 
 

Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on valla- või linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike 

tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, 

lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. 

 

Toimus hääletus 

1 vastu ja 6 poolt 

Otsustati teha ettepanek vallavalitsusele suurendada lasteaiarühmades laste arvu kuni 

20 lapseni. 

 

Informatsioonid 

Ülevaade tehtud töödest uuel õppeaastal 

Direktor andis ülevaate: 

 1) lasteaias katus vahetatud, soojasõlm renoveeritud, ülemise korruse wc 

renoveeritud, alustatakse esimese korruse wc renoveerimisega 

2) koolis parandati katus, ehitati õuesõppe-, muusika- ja kunstiklass, I kooliastme 

klassiruum, koosolekuteruum, vahetati valgustust jne. 

 

Mobiiltelefonide kasutamine koolis 

Hoolekogu tegi ettepaneku, et kui lapsed koolis rikuvad reeglit, et mobiiltelefone 

võib kasutada ainult pikas vahetunnis, võib kooli töötaja selle lapselt ära võtta ja 

anda sotsiaalpedagoogi kätte hoiule päeva lõpuni. 

Otsus: kõik poolt 

 



Ülevaade lastevanemate koosolekul kõlavatest teemadest 

1) Ülevaade hindamisjuhendist 

2) Ülevaade tehtud töödest 

3) Ülevaade huviringidest 

4) Kokkuvõte lastevanemate rahuloluküsimustest 

 

 

/digitaalselt allkirjastatud/ 

Getter Klaas 

hoolekogu esimees ja protokollija 


