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Juhataja: Kristi Zibo 

Protokollija: Getter Klaas 

 

Päevakord: 

1. Peetri kooli arengukava arutelu, arengukava kinnitamine. 

2. Lasteaialapse puudumisest teavitamine eelmisel päeval. 

3. Peetri lasteaia kollektiivpuhkus. 

4. Toidumaksumuse kinnitamine. 

5. Muusikaõpetaja koolis. 

6. Informatsioonid. 

 

1. Peetri Kooli arengukava arutelu, arengukava kinnitamine. 

 

Hoolekogu liikmed on eelnevalt arengukavaga tutvunud ning tegid parandusettepanekuid. 

Muudatused viidi enamjaolt kõik sisse. Mõne küsimuse puhul võeti punkte arengukavast välja 

(logopeed, lastevanemate täiendkoolituste korraldamine) ja mõni küsimus seletati lahti kooli 

direktori poolt. 

Kristi Zibo: Kas kõik on saadetud arengukavaga tutvunud? 

Getter Klaas: Mina korrigeerisin arengukava teie parandustega. Merly poolsed ettepanekud 

logopeedi ja lastevanemate täiendkoolituse kohta võtsin välja, kuna see on eksitav 

informatsioon.  



Raigo Prants: Kui me tellime suuremahulise koolituse, siis eeldame, et see on mõeldud nii 

õpetajatele, kui ka lapsevanematele. Usun, et see on kasulik mõlemale osapoolele. 

Ave Kaur: Teen ettepaneku lisada arengukava koostamise lähtealuste punkti juurde  koolieelse 

lasteasutuse seadus; koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. 

Kõik poolt. 

Kristjan Kons: Kuidas me muudetud kujul arengukava näeme? 

Getter Klaas: Saadan kohe dokumendi, kui kõik parandused on sisse viidud. 

Kristi Zibo: Kuidas õpetajaid kaitstakse läbipõlemise eest? Kas tugipersonali keegi toetab, 

kovisioon, supervisioon, energiakogumi hoidmine, suunamine vm? Üks asi on õpetajate 

koosolek ja paar korda aastas mingid ühisüritused, kuid veel? 

Raigo Prants: See on üks osa tööplaanist ja koolituskavast, kui peate vajalikuks selle lisada 

ka arengukavasse, siis võime seda loomulikult teha. 

Kristi Zibo: Lõimitus ja eluga seostuvad õpperakendusmeetodid super, kas igas õppeastmes 

see arendamisel ja on mõni alus, mõni teooria, mille suunas liigutakse, kuidas plaan koostööd 

teha erinevate õpetajate vahel kui õpetajad osaliselt käivad nö sisse õpetama vahepeal? 

Raigo Prants: Lõimitus ei olegi eraldi teooria, vaid iga aine peab õpetama osakest maailma. 

Aga see on pigem õppekava küsimus. Meil on see paralleelselt käimas. Õppekava arendus ja 

eesmärk on see, et kui selle võtab lahti õpetaja, õpilane, lapsevanem, siis see on selge ja 

arusaadav. Sealt loeb õpetaja kohe välja, kus tuleb üldpädevuste arendamine, kuidas lõimitakse 

üldpädevusi ja kuidas on ained omavahel lõimitud. 

Kristjan Kons: Minul küsimus tasemetööde analüüsi kohta. 

Raigo Prants: Tasemetööd on iga aasta 3. klassis, 6. klassis, eksamid siis 9 klassis. 7. ja 9. 

teevad jooksvalt test- tasemetööd. Neid tulemusi saab siis kool näha ja me saame neid võrrelda 

eelmiste aastate töödega. 

Kristjan Kons: Õpilaste järgnevate aastate analüüs. 

Getter Klaas: Need andmed on võetud hetkeseisust, ühtegi pole lisatud lihtsalt arvude 

suurendamiseks. 

Kristjan Kons: Kas siis on need sellise prognoosiga, et kõik lapsed tulevad lasteaiast Peetrisse 

kooli. 

Raigo Prants: Loomulikult, me töötame selle nimel, et see nii oleks. Kui on pidev 

kommunikatsioon, et paneme kohe-kohe kinni, siis see tekitabki ebakindla olukorra ja lapsed 

viiaksegi pigem mujale. Aga praegu olen ma pigem optimistlik. 

OTSUS: Hoolekogu teeb ettepaneku esitada Peetri Kooli arengukava direktorile 

kinnitamiseks ja sealt edasi volikogule arvamuse andmiseks. 

HÄÄLETAMINE : Kõik poolt 



 

2. Lasteaialapse puudumisest teavitamine eelmisel päeval. 

Toimus arutelu teemadel, mis on tekkinud teavitamisega lasteaia grupis.  

Milleks on teavitamine vajalik? Teavitamise kellaaeg on valitud 14.00 seoses sellega, et  sel 

ajal on õpetajal arvutis töötamise aeg (lapsed siis magavad). Ka järgmise päeva ettevalmistusi 

teevad õpetajad just sellel ajal. Lisaks kestab koka tööpäev kella 15.00ni, mis tähendab, et ta 

saab siis ülevaate järgmise päeva seisust. 

 

Kristjan Kons:  Kõik lapsevanemad peavad kodukorraga tutvuma. 

 

Ave Kaur: See võiks olla nii, et kui lapsevanem toob esimest korda last lasteaeda, siis antakse 

talle kohe ka kodukord tutvumiseks ja siis annab selle kohta pärast allkirja. Muidu peame 

kodukorda iga kord uue lapse saabudes hoolekogus täpsustama. 

 

Kristjan Kons: Selleks, et edaspidiseid probleeme kodukorraga vältida tegi hoolekogu 

ettepaneku, et kõigile lastevanematele antakse kodukorra fail, mille saab allkirjastatult rühma 

õpetajale tagasi saata. ( ühel perel piisab ka ühest allkirjastatud dokumendist)  

 

Kristi Zibo: Kellel puudub võimalus digitaalseks allkirjastamiseks, anname selleks võimaluse 

Peetri Raamatukogus, kooli sekretäri juures allkirjastada.  

 

Muudatusena tehti ettepanek lisada erandjuhul haigestumisele ka emotsionaalne olukord või 

stress ja sellest tuleb teavitada hiljemalt 7.30 läbi ELIISI keskkonna.  

 

Ave Kaur: Tegelikkuses on selliseid olukordi pigem vähe, et lapsi jäetakse ette teatamata koju 

ja lapsevanem on pidanud päeva eest toiduraha maksma. 

 

Raigo Prants: Palun hoolekogu liikmeid teavitada ka lapsevanemaid tänasest arutelust FB 

grupis. 

 

OTSUS:  

1) Lapsevanemad tutvuvad kodukorraga (fail ELIISIS ja Fb) ja saadavad selle 

digitaalselt allkirjastatuna rühma õpetajale hiljemalt 29. märtsiks 2021. 

2) Lapse lasteaiast puuduma jäämisest või tagasitulekust tuleb teatada eelneval päeval 

kella 14.00 rühma õpetajale ELIISi keskkonnas. Erandolukorras (haigestumisest, 

emotsionaalne olukord, stress vms.) tuleb teatada rühmaõpetajale hiljemalt kell 7.30 

ELIIS keskkonnas . 

HÄÄLETAMINE:  Kõik poolt 

 

 



3. Lasteaia kollektiivpuhkuse kinnitamine 

Ave Kaur: Kas õpetajate abide puhkuse teemat sai vallas arutatud? 

Raigo Prants: Teema viidi valda, seal tõuseb see teemaks kindlasti veel, kuna Järva vallas on 

veel mõni sobitusrühm. Hetkel seadusest tulenevalt on õpetaja abidel 28 päeva puhkust, meie 

eesmärk on sobitusrühma õpetajate abidel puhkust pikendada 35 päevani. Kuna sobitusrühma 

õpetaja puhkus on seadusest tulenevalt 56 päeva, endise 42 päeva asemel, siis meie näeme, et 

õpetaja abid panustavad väga palju sobitusrühma töösse ja oleks võrdsuse mõttes oluline. 

Ave Kaur: Kodukorras on punkt, et lasteaed on kollektiivpuhkusel terve juulikuu. See tuleb 

ka siis ära muuta. 

Vastu tulles lastevanemate soovile on sellel aastal planeeritud kollektiivpuhkus Peetri lasteaias  

12.07- 25.07. 2021.a varasema terve juuli asemel. Seoses sellega on lasteaias suvisel perioodil 

töö korraldatud valverühmadega, kuhu mahutatakse korraga 20 last.  

See tähendab, et lastevanematel tuleb täita korralikult lasteaia kohalolekutabel nädalase 

täpsusega, mida jagatakse kõigile ELIIS keskonnas ja ka FB vahendusel. Tabel tuleb täita 

virtuaalselt 29. märtsiks.  

Kui laps märgitakse puudujaks terveks juulikuuks, on võimalus lapsevanemal taotleda selle 

kuu eest kohamaksuvabastust, kui laps tuuakse kasvõi 1 päeval sel perioodil, tuleb tasuda 

kohamaks täies ulatuses. (Kehtib ainult juulikuu puhul) 

Laps, kes on märgitud puudujaks ja suvel tekib ikkagi vajadus last lasteaeda tuua, siis need 

lapsed võetakse vastu vaid vabade kohtade olemasolul. 

Kui lasteaias peaks selguma, et suvisel perioodil on lapsi märgitud rohkem kui 20, siis 

esmajärjekorras jäetakse vastu võtmata koolieelikud.  

Getter Klaas: Arvan, et on vähetõenäoline, et peaks tekkima olukord, et me ei saa mõnda last 

vastu võtta. On näha nimekirjas lapsi, keda suvel pigem lasteaeda ei tooda.   

OTSUS: Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepaneku Peetri kooli lasteaia 

kollektiivpuhkuse kinnitamiseks. (12.07.2021 – 25.07.2021 a.) 

HÄÄLETUS: kõik poolt 

OTSUS: ELIISIS pannakse üles tabel, kuhu tuleb laste suvine kohalolek  märkida  29. 

märtsiks. Valverühmas on kohti 20 lapsele.  

HÄÄLETUS: kõik poolt 

 

4. Toiduraha maksumus lasteaias ja hommikupudru maksumus koolis. 

Kuulati ära Peetri kooli koka hinnang hetkeolukorrale. Eesmärk, miks toiduraha tõsta on see, 

et toidud muutuksid tervislikumaks, menüü mitmekesisemaks, toitainete rikkamaks ja 

võimalikult palju saaks kasutada värsket toorainet. Lisaks on toiduainete hinnad tõusnud ning 

toiduraha 1,2 € on olnud juba pikki aastaid. 



Võrreldi ka ümberkaudsete lasteaedade toiduraha maksumust. 

Aile Krass: Toiduraha tõusust peab lapsevanemaid teavitama 1 kuu ette. 

Ave Kaur: Toiduainete hinnad on tõusnud ja seda igal pool. 

Kristjan Kons: Kas tõus on piisav? Äkki tuleb järgmine aasta jälle tõsta, kuna ei tule välja. 

Raigo Prants: Kindlasti ei ole 1,5 € ühe aasta teema, vaid piisab pikemast ajast. 

Getter Klaas: Koolilaste hommikupudru raha on olnud ka arutlusel, kas Aile, sul on ettepanek 

et seda tuleks ka korrigeerida? 

Aile Krass: Teen ettepaneku tõsta hind 0,25€ peale, senise 0,20 € asemel. 

Kristel Saar: Kas nad piima ei saa hommikul? 

Aile Krass: Ei hommikupudru juurde koolilapsed piima ei saa. 

 

OTSUS: Lasteaia toiduraha maksumus on alates 29.03. 2021a.  1,5€ 

HÄÄLETAMINE: kõik poolt 

OTSUS: Hommikupudru hind koolis on alates 1.03.2021a.  0,25€ 

HÄÄLETUS: kõik poolt 

 

 

5. Muusikaõpetaja koolis 

Hoolekoguni on jõudnud lapsevanematelt informatsioon õpetaja ebaprofessionaalsest 

keelekasutusest. 

Raigo Prants: – Oleme olukorrast teadlikud, 25. jaanuaril külastasin ise tundi. Rääkisime 

õpilastega ja õpetajaga, tegime edasised kokkulepped. Õpilasid andsid teada, millised on nende 

ootused muusika tunnile ja õpetaja rääkis, millised ootused on õpilasele. Me kindlasti ei õigusta 

õpetaja keelekasutust ja andsime selle kohta ka tagasisidet õpetajale.  

Getter Klaas: Rääkisin täna ka klassi õpilastega peale tundi, et kuidas olukord oli ja vastus 

oli, et parem. Rääkisime ka kooli psühholoogiga, kes tuleb lähiajal tunde ( ka teisi) vaatlema, 

et siis anda tagasisidet nii õpetajatele kui ka lastele. Ja kui näeb vajadust mõne lapsega eraldi 

vestelda, võtab ta lapsevanemaga juba ise ühendust. 

Hoolekogu toob välja mõningad puudused õpetaja käitumises, millele tähelepanu pöörata.  

 

 

 



6. Informatsioonid.  

 

Raigo Prants: Ülevaade Covid-19 seisust Peetri koolis ja Järva-Jaanis Gümnaasiumis. 

Ülevaade õpetajatest, kes on hetkel eneseisolatsioonis.  Hetkel on 1 kooliaste distantsõppel, 

seal on kaks õpetajat eneseisolatsioonis.  

Kristjan Kons: Kas õpetajad on käinud testimas ja on positiivseid ? 

Raigo Prants: Hetkel pole õpetajad positiivsed, testimise ajad on seal 6.veebruari ja 10. 

veebruari vahel. 

Alates tänasest oleme liitunud Liikuva kutsuva meeskonnaga –  

Teeme selle nimel tööd, et saaksime sel kuul ära esitada taotluse liituda tervistedendava 

lasteaed-kooli meeskonnaga. Selleks on vaja tervise edenduskava ja koostada meeskond.– 

Meeskond on juba peaaegu koos.  

 

Protokollis         Juhatas: 

Getter Klaas        Kristi Zibo 

/digitaalselt allkirjastatud/      /digtaalselt allkirjastatud/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


