
PEETRI KOOLI HOOLEKOGU  

PROTOKOLL 

03.06.2020 

  

TOIMUMISKOHT:  Koolimaja 

Kell 18.00 – 19.30 

OSALEJAD: Getter Klaas, Ave Kaur, Kristi Zibo, Karolin Kons, Aile Krass, Pille Raudsepp, 

Evely Mülperk, Ireen Lehtmets, Merly Kons. 

 

PÄEVAKORD  

1. Sobitusrühma moodustamine 

2. Kooli- ja lasteaia õppeaasta kokkuvõte 

3. Ülevaade uutest õpetajatest 

4. Kooli reklaamine/ Peetri kooli atraktiivsuse tõstmine väljaspoole 

5. Informatsioonid 

 

1. Sobitusrühma moodustamine 

Koolieelse lasteasutuse seadus 

§7 (3) Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem, kui teistes lasteasutuse 

rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta. 

  

Sobitusrühm on rühm, kus lisaks eakohase arenguga lastele on ka erivajadusega lapsed. 

Sobitusrühma töö põhimõtted:  

-sobitusrühma kuuluvad diagnoositud erivajadusega lapsed koos teiste lastega; 

-lapsevanem esitab lapse lasteaeda tulles lasteaiale lapse rehabilitatsiooniplaani (kui see on 

hetkel lapsele koostatud) vm dokumendi, mis aitab kaasa lapse arengu toetamisele ning 

turvalise kasvukeskkonna loomisele; 

- sobitüsrühma töö eesmärk on luua võimalikult arendav ja turvaline keskkond  

erivajadusega lapsele; 

-sobitusrühma õppekava, päevakava, tegevuskava on samasugune nagu tavarühmades; 

-sobitusrühm teeb tihedalt koostööd logopeedi ja eripedagoogiga. 

 

Kristi Zibo- Kas sobitusrühma lapsed on ka teistega koos mängu ajal? 

Raigo Prants- Jah mängu ja vabal ajal on teistega koos 

Kristi Zibo- Kas õpetajad oleksid olemas? 



Raigo Prants- Hetkel on olemas võimekus sobitusrühmas toimetada lõunani. Üks 

õpetajatest on läbinud pika koolituse ja on võimeline seal toimetama.  

Ireen Lehtmets – On plaan minna erinevaid lasteaedu külastama, kus on toimivad 

sobitusrühmad. 

 

 

OTSUS: Hoolekogu on ühehäälselt sobitusrühma moodustamise poolt juhul kui:  

a) Kui sobitusrühma lapsed viibivad rühmas ainult õppetegevuse ajal 

b) Suurendatakse õpetajate komplekti, kas õpetaja + abi võrra või kahe assistendi võrra. 

 

 

2. Kooli- ja lasteaia õppeaasta kokkuvõte 

Direktor ja arendusjuht: Kooliaasta lõpp pakkus väljakutseid nii koolis kui lasteaias. Lasteaed 

päris suletud ei olnud, aga range soovitus vanematele oli lapsed koju jätta. Märtsis siiski juba 

lapsed rühma toodi ja püsikäijad oli 4. Mais oli juba lapsi rohkem ja 17.mail avasime 2 rühma. 

Õpetajad on kriisi ajal valmistanud materjale ette, ennast täiendanud, koristanud ruume jne. 

Õpetajad on tublid olnud, kuigi ka neil oli hetki kus oli hirm suur. 2 töötajat jätsime üldse koju. 

Lapsi valvati rühmades ükshaaval ja rühmas ei viibinud rohkem kui 2 täiskasvanut. Tehtud sai ka 

palju tööd:  aastaid koristamata lakapealne, mille kohta ka päästeamet on teinud märkuse, sai 

koristatud. Korrastatud on kaks ruumi ning värvitud saal. Vahetati välja poole maja 

kesküttesüsteem ning juuliks valmib ka majaesine plats.  Lõpetatud on I korruse laste wc, ülemise 

korruse lagi vajab veel tegemist. Lasteaial on nüüd ka uus aed.  

Kooli kohapealt niipalju, et üldiselt on olnud õpilased tublid ja ka lapsevanemad. Paar õpilast ei 

saa tervislikel põhjustel õppetööks kohapeale tulla, nendega on keerulisem. Üldiselt möödus 

distantsõpe meil lihtsalt ja suuri probleeme ei olnud. Ühte pere sai toetatud kooli arvutiga sel 

perioodil. Ühtegi sellist õpilast ei olnud, kes midagi ei teeks. 

Raigo Prants: Valla poole sai saadetud uue distantsõppe saabumisel erinevate digivahendite 

nimekiri, et oleksime paremini valmis. 

Hoolekogule tutvustati nimekirja õpilastest, kes saavad kiituskirjad ning kes võivad jääda 

pikendatud õppetööle. 

Raigo Prants- õppima õppimisest. Distantsõppest tuli välja õpilaste puudus iseseisva töö tegemise 

oskuses. Seda tuleb kindlasti ka tavaõppel olles arendada.  

 

OTSUS:  Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks. 

 

 



 

3. Ülevaade uutest õpetajatest 

Direktor Raigo Prants: Uutest õpetajatest on meil tulemas II kooliastme õpetaja. Lisaks tuleb 

kaks meesterahvast muusikaõpetaja ja matemaatika õpetaja.  Avaldused on saabunud ja kahega 

on vestlus tehtud üks konkurss lõppes 1.06, see vestlus on pidamata.  

OTSUS: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks. 

Ave Kaur lahkus koosolekult 

4. Kooli reklaamimine/ Peetri kooli atraktiivsuse tõstmine väljaspoole 

Arendusjuht: Valminud on FB flaier mida on suhteliselt palju vaadatud, kuid samas vähe 

jagatud. Lisaks oleme teinud flaierid jagamiseks. Veel oleme planeerinud teha lahtiste uste päeva  

11.06.2020 kell 15.00-19.00 ja kutsume ka kutsega lahtiste uste päevale lapsevanemaid. 

Valmimas on ka väike video koolist, mida saab jagama hakata.  

Kristi Zibo: Kaasata flaieri tegemisse inimesi, kes on seda õppinud, et see oleks kergemini 

hoomatav ja paremini arusaadavam. Flaier ei pea sisaldama kõike, mis siin tehakse, vaid mõned 

lööklaused piisaksid huvi tekitamiseks.  

Raigo Prants: võtta mõni koolisuund nt kosmose, tehnika vm teemal.  

 

OTSUS: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks. 

 

5. Informatsioonid 

Ireen: Lastevanemate kooli tegemine, kuidas kaasata lapsevanemaid kooli tegevusse. Millised on 

lastevanemate ootused?  Kuidas suurendada lasteaia ja kooli koostööd?  Kaasata erinevatesse 

protsessidesse/arendamisteemadesse/ka kooliinfo jagamisse rohkem teisi õpetajaid, et panus, 

osalus ja vastutus oleks suurem. 

Pille: Mina olen teinud emade ja laste ringi ja sinna tulevad pigem ainult lasteaialaste vanemad 

oma lastega. Ehk peaks koosoleku asemel korraldama koosküpsetamist lastevanematega ja 

lapsed saaksid samal ajal mängida. Nii, nagu aeroobikat oleme planeerinud teha.  

Koosolekud ja koolitused planeerida nii, et lapsevanematele oleks võimalik korraldada lastehoid.  

Võiks korraldada ühise pikniku lasteaia ja kooli laste ja  lastevanematega.  

 

Protokollis:        Hoolekogu esimees 

Getter Klaas        Kristi Zibo 

/digitaalselt allkirjastatud/      /digitaalselt allkirjastatud/ 


