
PEETRI KOOLI HOOLEKOGU 

PROTOKOLL 

26.10.2020 

TOIMUMISKOHT: Koolimaja 

Kell 18.00 – 20.15 

OSALEJAD: Kristi Zibo, Getter Klaas, Merly Kons, Kristjan Kons, Ave Kaur, Ireen Lehtmets, 

Kristel Saar, Aile Krass, Evely Mülperk. 

PUUDUS: Raigo Prants 

PROTOKOLLIS: Merly Kons 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Hoolekogu liikmete kinnitamine. 

2. Lasteaias ja  koolis toimunud/toimuvad muudatused. 

3. Õppetöö eriolukorra ajal. 

4. Jooksvad küsimused. 

 

1. Hoolekogu liikmete kinnitamine. 

Esimehena jätkab Kristi Zibo ja aseesimehena Merly Kons. 

Peetrikeste rühma esindajana kinnitati Kristel Saar; Väikeste Peetrite rühma esindajana kinnitati 

Kristjan Kons. Leppisime kokku, et protokollitakse kordamööda. 

Lasteaia esindaja võib järgmiste koosolekute jooksul muutuda, koolis ei ole veel õpilasesinduse 

esindajat valitud. 

Otsus: Hoolekogus kinnitati koosseis 



Poolt 9, vastu 0. 

2. Lasteaias ja koolis toimunud/toimuvad muudatused. 

2.1. Lasteaias toimunud muudatustest rääkis Ave. Lasteaeda võeti juurde kaks õpetaja abi, 

Peetrikeste rühma Kristina Lagrekül ja Väikeste Peetrite rühma Tiia Aas. 

Otsus: võetud teadmiseks. 

2.2. Hoolekogu liige Getter teavitas, et riigi poolt eraldatud COVID-19 eriolukorras 

lisainvesteeringute rahast tuleb lasteaia aiamajja kummimults, kummimatid vms, õue 

mänguväljakule uued atraktsioonid, vastavatud rühma soetatakse rühmamööbel ja kõikidele 

rühmadele garderoobikapid. 

Otsus: võetud teadmiseks. 

2.3. Lasteaia liikluskorraldus. Kristjan Kons selgitas praeguse päripäeva liikluskorraldus 

vajalikkust: teineteisele kitsal alal vastusõitmise ja lasteaia ees ohtlike olukordade ärahoidmiseks; 

libedaga on mäest üles keeruline sõita; majaesine parkimine loogilisem. Samuti andis Kristjan 

teada, et vestlusel valla teedespetsialistiga jõuti järelduseni, et märgistused ei ole kogu sisse- ja 

väljasõidutee ulatuses, vältimaks teiste antud teed kasutavate sõidukite liiklust (antud 

liiklusskeemi võib eirata erisõiduk, kaubaauto, prügiauto, pudruvedaja jm ettenägematus 

eriolukorras). „Õpetajate parkla“ vajab joonimist (mida on võimalik teostada  peale järgmise 

suve teeremonti). 

Otsus: Hoolekogu võttis vastu otsuse, et parempoolne liiklus on sobiv ning nõus vastava 

märgistusega selle liiklusskeemi kinnitamiseks. Otsusest teavitatakse vallavalitsust. 

Poolt 9, vastu 0. 

2.4. Lasteaias oleks vaja räästaalune ringi muuta ja paigaldada veerenn, sest räästast tulev vesi 

pritsib seinani ja siis on miinuskraadidega liikumine ohtlik/libe. 

Otsus: Võetud teadmiseks ja tegelemiseks. 

2.5. Traditsioonilist jõulupidu sellel aastal ei toimu, lasteaialapsed lähevad oma jõulupidu pidama 

Kaljusalu tallu, kus nad ühtlasi ka kommipakid saavad. 

Otsus: võetud teadmiseks. 



2.6. Kooli tuli neli uut õpetajat: Erik Vilbu- eesti keel ja kirjandus, Teno Kongi- muusika, Janar 

Kärner- matemaatika- ja tehnoloogiaõpetus ning Sigurd Fohs- saksa keel. 

Otsus: võetud teadmiseks. 

2.7. Koolil ja lasteaial on ka psühholoog Heivi Mäekivi, kes  käib üle kahe nädala, on terve päeva 

ning jagab seda päeva kooli ja lasteaia vahel. 

Otsus: võetud teadmiseks. 

2.8. Koolis ei toimu üldkoosolekut lapsevanematele, vaid klassikoosolekud, et saaks laste 

käitumist, õppimist jm arutada väiksemas kollektiivis ja produktiivsemalt. 

Otsus: võetud teadmiseks. 

2.9.  Koolis toimuvad ringid:  

Korvpall- Raigo Prants ja Uku Pilv, aeg: teisipäeviti kell 14.00-15-00 

Mehhatroonika- Ilmar Niinemets, aeg: teisipäeviti kell 15.00- 16.00 

Kergejõustik- Aili Vaasli, aeg: neljapäeviti kell 14.00-15.30 

Tantsuring- Ave kaur, aeg: neljapäeviti kell 13.00-14.00 

Käsitöö/meisterdamine- Siiri Tammiste, aeg 15.00-16.00  

Matkaring- Eve Orlovski ja Ireen Lehtmets, aeg: hakkab toimuma laupäevastel päevadel 

(kokkuleppel), et oleks rohkem aega ringi käia ja meie ümber olevaga tutvuda. 

Kokk Aile Krass on alustamas kokandusringiga, kuupäev veel lahtine. 

Läbirääkimised on muusikaõpetaja Teno Kongiga, et alustada pilliringiga. 

Otsus: võetud teadmiseks. 

 

3. Õppetöö eriolukorra ajal. 

 

Getter selgitas, et Peetri Kooli õpilaste valikainete nädal toimub sel aastal Peetri Koolis, et 

vältida suuremaid rahvakogunemisi. Samuti ei osale sel aastal Peetri Kool Järva-Jaanis toimuval 

jõulupeol. Samuti lisas Getter, et koolipere ei käi sel õppeaastal kohtades, kus on palju rahvast. 

Otsus: võetud teadmiseks. 



 

4. Jooksvad küsimused. 

 

4.1. Lasteaiapersonali poolt tõstatati mure huvitegevuse vahendite osas ning uuriti kas on 

huvitegevuses vaja rakendada huvitegevuse tasu. Getter selgitas, et huvitegevuses lastevanemate 

rahalist panust ei ole vajalik rakendada, tegemist on pigem arusaamatusega. Getter on antud teemal 

vestelnud  huvitegevuse läbiviija Ailiga ja tuletanud meelde, kust on võimalik leida paremaid 

vahendeid ning vajadusel on võimalik lastele spordivahendeid soetada nii kooli- kui rahvamaja 

eelarvest.. Eelmisel aastal on soetud kõrgushüppematte, korvpalle, võrkpalle, hüppepalle, 

võimlemismatte, kõrgushüppepostid ja uued võrkpallipostid.  

Otsus: võetud teadmiseks. 

 

4.2. Lapsevanematelt tuli info, et lapsed peavad istuma muusikatunnis 65 min sundasendis (selg 

sirgu, käed ühel kohal põlvedel). Arutasime, miks see võib olla. Ireen on käinud tundi vaatlemas 

arvab, et muusikaõpetaja paneb lapsi nii istuma, et lapsed oleks avatumad tunnile. Hoolekogu oli 

ühte meelt, et 65 minutit ei pea ja saa lapsed nii istuda.  

Otsus: Kooliesindajad lubasid uurida ja selgitada hoolekogule. 

  

4.3. Koolis on teatud õppeastmes distsipliiniprobleem, Getter ja Ireen tegelevad sellega ja käivad 

kordamööda tundides istumas/ olukorda hindamas. Kristi teatas, et sama probleem peale kevadist 

koduõpet tekkinud ka teistes koolides.  

Otsus: võetud teadmiseks. 

 

4.4. Saksa- ja vene keele probleemi arutelu, mis tulenes sellest, et uuel õppeaastal alustas 6. klassis 

saksa keel, millest ei olnud teadlikud lapsed, vanemad. Osade vanemate jaoks ei olnud kooskõlas 

asjaolu, et vanemate käest polnud uuritud nende arvamust keelemuudatuse osas. Getter selgitas 

olukorda, tõi välja asjaolu, et muutus oli erakorraline. Keelevahetuse vajadus tulenes sellest, et 

praegune vene keele õpetaja soovib jääda pensionile. Koolijuhi ja õpetaja läbirääkimiste 



tulemusena oli õpetaja nõus siiski jätkama kuni praeguse 7. klassi põhikooli lõpetamiseni. Osade 

vanemate jaoks on vene keele õppimise võimalus väga oluline. et lapsed saaksid seda omandada 

vähemalt suhtlustasandil, esialgne lahendus on hoolekogu osade lapsevanemate mõte luua vene 

keele ring kuni õpetaja leidmiseni. Getter arvas, et selline ringitegevus oleks korraldatav sobiva 

juhendaja leidmisel. Osade hoolekogu liikmete arvates võiks võõrkeeltega tutvumist alustada juba 

lasteaias. 

Otsus: võetud teadmiseks. 

 

4.5. Kristel tõi välja asjaolu, et lasteaia teisel korrusel on remont pooleli. Getter selgitas, et Järva-

Jaani Gümnaasiumi haldusspetsialist saab Peetrisse tulla siis kui Järva-Jaani Gümnaasiumis on 

tööd vähem. Kristi tegi ettepaneku kirjutada ja kutsuda lapsevanemaid mingites olukordades appi 

pooleliolevaid väiksemaid tööotsi lõpetama vm.  

Otsus: võetud teadmiseks. 

 

4.6. Hoolekoguliikmete seas tekkis küsimus, kas ka sel aastal arutatakse lasteaia jõulupakisisu 

küsimusi. Kristi avaldas arvamust, miks võiks kommipaki asemel olla muu kingitus - vanematega 

arutelu.  Getter arvas, et vald teeb ühistellimuse ja kommipakk on valla otsus. Kristi lubas uurida. 

Otsustasime küsida vanematelt, mida nad arvavad teistsuguse kommipaki sisu osas ja hoolekogu 

arvamus kujuneb selle alusel.  Hoolekogus pakuti välja ka mõte, et kommipakid pakitakse ära, et 

lapsed sisu ei näe ja lahti ka enne teha ei tohi kui koju jõuavad. Vanemad saavad soovi korral 

vahetada pakisisu meelepärasema vastu. 

Otsus: kui vanemateküsitluse tulemusel leitakse, et kommipaki asemel võiks olla midagi muud, 

läheb see hoolekogule uuesti arutamiseks. 

 

4.7. Kristi tegi ettepaneku, et kevadel teha lapsevanematele üleskutse toetada lasteaia- ja 

koolikööki aiasaadustega (tooraine, mitte valmistoidud nt moos, letšo jm). Toetussoovi korral 

saavad vanemad otsustada, mida ja kui palju keegi soovib kasvatada.  

Otsus: võetud teadmiseks. 



4.8. Iga-aastaselt on räägitud toiduvaliku- ja toiteainesisalduse osas. Kristi tegi ettepaneku 

regulaarselt lasteaias teadlikult omavahel suhelda ja ühiselt mõelda, kuidas toetada kööki, anda 

kokkadele ideid. Kristi teavitas ka, et Põhjaka mõisa kokk ja lapsevanem Ott lubas toetada ja anda 

ideid kui on huvi ja motivatsiooni (eesmärgiga aedvilju, juurvilju jm teha atraktiivsemaks 

toiduvalikuks), kokk Aile on nõus ja motiveeritud igasugusele koostööle.  

Otsus: võetud teadmiseks. 

4.9. Kristel andis teada, et ei olnud kursis ühe treeningaja erakorralise muudatustega ning tekkis 

segadus. Sellest tulenevalt on palutud koolipersonalil/huvitegevuse läbiviijatel teavitada e-koolis 

muudatustest. 

Otsus: võetud teadmiseks. 

 

 

Protokollis aseesimees:       Hoolekogu esimees: 

 

/digitaalselt allkirjastatud/      /digitaalselt allkirjastatud/ 

   

Merly Kons                                                                                         Kristi Zibo 


