
Lastevanemate üldkoosolek 

21.10.2021 

PROTOKOLL 

 

Koht: Peetri koolimaja spordisaal 

Kell: 18.00-19.00 

 

Päevakord: 

1.Direktori ettekanne I poolaastast 

2. Hoolekogu liikmete valimine 

3. Küsimused 

 

1. Direktori ettekanne I poolaastast 

• Proovime ära korraldada KIKI toetusel saadud õppekäigud, üldiselt püüame jääda kooli või siis piirduda 

väljasõitudega loodusesse, kus teiste inimestega kokkupuuteid on vähe: 

1) Lasteaialaste õppekäik PERNOVAsse, kus läbitakse teema "Päike ja meie koduplaneet maa" 

2) Peetri kooli 1-5 klassi õppekäik PERNOVA keskusesse, kus läbitakse teema Inimene, tervis ja 

Keskkond. 

3) Peetri kooli 6-9 klassi õppekäik Võrtsijärve äärde, kus läbitakse teema Järv kui elukeskkond. 

Õppeprogramm toimub EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Järvemuuseumis  

4) Peetri kooli 1-5 klassi õppekäik. Õppeprogramm toimub EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses 

Järvemuuseumis. 

5) Lasteaialaste õppekäik Mets kui apteek. Söödavad ja mürgised taimed. RMK Aegviidu 

külastuskeskus 

KIK rahastab meie õppekäike summas 750 €. 

• Ürituste mõttes, on plaan, sel aastal kooli ja lasteaia siseselt ikkagi üritusi korraldada, kuhu küll 

vanemad ei pääse, aga lastel on tore. Võimalusel filmime ja pildistame. 

• Oktoobris alustab EELKOOL Niina Raitmaa juhendamisel, Lastele on tellitud tööraamatud. Eelkool 

hakkab toimuma iga neljapäev kell 9.15-10.00 koolimajas, eesmärgiga kooli ja lasteaia koostööd 

suurendada, et lapsed tahaksid tulla Peetri kooli lasteaiast.   

• Huviringid  Lasteaias (Palliring, Kergejõustik, Pilliring) Ringidesse lapsi vägisi ei viida, kui laps ikka 

kaasa ei tee, siis jääb lasteaeda ja õpetajatel on võimalus individuaalset tööd teha lapsega. Pilliringis 

käivad 2 grupi kaupa, et laste arv oleks väiksem ja kõiki lapsi oleks võimalus ka juhendada. 

• Koolis: 

Kergejõustik Neljapäeiti kell 14.00-15.00 Aili Vaasli 

Palliring Teisipäeviti pikas vahetunnis Raigo Prants 

Pilliring Õpetajaga kokkuleppel Marika Bibikov 

Sulgpall Kolmapäeviti kell 13.00-16.00 

(õpilased saavad jooksvalt liituda 

ja ka osaliselt bussile minna 

varem) 

Eve Orlovski 

Laskmine Reedeti kell 13.00- Eve Orlovski 



Meeskonnamängud (saalihoki, 

rahvastepall jms) 

Alustab peale vaheaaega Marika Bibikov 

 

• Mureks on see, et lapsed pannakse kirja aga kui ring peal siis helistatakse vanemaid järgi, käiakse siis 

kui tuju tuleb jms. Meil on tasuta ringid lastele ja kui laste arv läheb ringis alla 6 siis kaob juba mõte ära. 

• Lasteaia kodukord on kooli kodulehel ja ELIISIS kõigile kättesaadav. Ei soovi kedagi küll otseselt 

manitseda, aga kutsume üles koostööle ning soovime, et dokumendiga tutvutakse ja seda täidetaks. 

• Tänase seisuga on nii, et lapsevanemaid ei lubata ei koolimajja ega ka lasteaeda, kuna olukord riigis on 

läinud nii pingeliseks. Tahame hoida maju lahti, et oleksid õpetajad tööl ja lapsed koolis ning lasteaias. 

Ei ole tehtud need piirangud kellegi kiusamiseks, kui on mure siis helistage direktorile, õpetajad ei ole 

neid reegleid ise teinud. Lasteaialaste vanematel on võimalus käia majas lapse kappi kontrollimas 

õpetajaga kokkuleppel. 

• Lasteaia suvepuhkus– terve kuu suletud- Põhjuseks on see, et õpetajad ei saa oma puhkusi kätte, 

ELIISi ei täidetud korralikult, kui oli kirjas, et tuleb 18 last siis rühma jõudis ainult 3. Osaled õpetajatel 

on siiani puhkus osaliselt välja võtmata. Aga selle siis otsustab hoolekogu esimene koosseis.  

• Haiged lapsed on kodus, õpetajad hakkavad veel rohkem kontrollima.  Hetkel on olukord riigis 

kriitiline, hoiame kooli ja lasteaia lahti võimalikult kaua. Meie eelis on see, et meid on vähem kui mujal. 

Hetkel on hea öelda, et lapsevanemad on suhteliselt vastutustundlikud.  

• Õpilaste koosoleku kokkuvõte: 

- Leppisime kokku, et õpilaste puhkenurk tuleb saali rõdule, õpilased nõustusid vastu võtma vastutuse 

isevastutada ka  korrapidamise eest. Tegemist on 4-9 klassi puhkenurgaga, soov oli sinna saada diivan ja 

telekas.  

- Lisaks tehti ettepanekuid teha rohkem külastusi selliselt, et õpilased tasuvad ise pileteid jms ( pakuti välja 

ujumist paides, Kardi sõitmine aravetel, loomaaed,airsoft Paide põgenemistuba jms)  

- Lapsed tegid ettepaneku teha saali pallikaste, kuhu oleks hea pallid kokkukorjata.  

2. Hoolekogu liikmete valimine 

I-kooliaste:  Kristel Saar 

II-kooliaste:  Aile Krass 

III-kooliaste:  Merly Kons 

Peetrike-  Ann Raukas 

Väike Peeter- Eliina Tammehoid 

Suur Peeter-  Meelis Aasa 

Lasteaia õpetajate esindaja: Kristina Ivask asendusliige Ave Kaur 

Kooli õpetajate esindaja: Maaja Vilipõld 

Koolipidaja esindaja: Getter Klaas 

 

3. Küsimused 

• Kas võiks panna lasteaia FB lehe kinni siis saavad kõik aru et puudumisi jms tuleb teatada ELIISI 

kaudu? 

Ei paneks kinni, keelaks ära lapsevanemate postitamise, siis saab panna ainult õpetajad sinna infot ja pilte. 

FB annab palju olulist informatsiooni, lisaks saan FB kiiremini kätte info, kui ELIISIST.  

• ELIISI ja E-kooli kasutamine, kuidas parandada lastevanemate oskusi neid kasutada? 



Raigo Prants: Oleme kooli poolt valmis igati juhendama ja õpetama, kuidas neid keskkondi kasutada, tuleb 

vaid märku anda ja saab korraldatud. 

• Kas lasteaia puhkused saaks varakult teada anda? 

Raigo Prants: Anname juba praegu teada, et planeerime suvel 1 kuu pikkust puhkust. Eesmärk on, et kõik 

saaksid oma puhkuse ikka kätte. Aga otsustamine jääb hoolekogule. 

• Kuidas aidata õpetajaid selles COVId olukorras laste trennides käimine ja riietamine on suur 

koormus? 

Kristina Ivask: Arutasime seda lasteaia koosolekul ja leppisime kokku, et kui lasteaias on personalist juba 2 

inimest puudu siis katkestame väljaspool maja huvitegevuse, sest siis on tõesti raske.  

• Kuidas oleks võimalik saada lapse kohta tagasisidet? Kuna praegu enam õpetajatega niipalju 

suhtlust ei ole. 

Ene Pappel: Õpetaja abid oskavad ka laste kohta tagasisidet anda täpselt samamoodi nagu õpetajad. 

Kui muidugi ei anna lapsi üle teise rühma abi. 

Merilin Pärn: Kui on probleeme siis me loomulikult anname sellest lapsevanemale teada. 

Kristina Ivaks: Aga meile saab ka helistada ja saame ka leppida kokku aja kui on soov lastest rääkida. 

Hakkame tegema ka arenguvestlusi kus anname tagasisidet. 

• Kas pilliringi võiks teha ka väikestele Peetritele? 

Getter Klaas: Räägime Marikaga läbi, arvan et on korraldatav aga seda siis lasteaia ruumides.  

• Mure on sellega, kui laps on eneseisolatsioonis, siis võiks õpetajad dubleerida ka tunnis tehtud asju 

e-kooli. Et kui on kirjas töölehtede täitmine, siis võiks töölehed ka e-koolis olla kättesaadavad. 

Raigo Prants: Räägin selle veel õpetajatega läbi. Järva-Jaanis oleme korraldanud selliselt, et õpetajad 

panevad kaamera sisse ja õpilane saab tunni kulgu jälgida. Kahjuks alati ei jõua ekraani taga oleva 

õpilasega 100% tegeleda. Töölehtede lisamine eKooli on väga mõistlik ettepanek. Proovime Peetris leida 

sama võimaluse. 

• Küsimus logopeedi kohta, kas on võimalus saada? Kas võiks olla ka infot lapsevanematele, kuidas 

ise logopeedi juurde saada. 

Raigo Prants: Logopeedi olen üritanud tööle kutsuda juba kaks aastat. Seni tulutult, proovin järgmine aasta 

ehk eelarvega mõjutada. Seni on võimalus vanemal ja ka koolil pöörduda Rajaleida poole antud teenuse 

saamiseks. Kool saab lasta õpilased Rajaleida logopeedil ära testida ning küsida tagasisidet, kuidas 

eripedagoog saaks lapsi toetada. Selge on ka see, et eripedagoog käib meil hetkel 1 päeval nädalas, reedel 

ja tegeleb eeskätt lasteaiaga. Proovime järgmisest aastast seda tuge tõhustada. Vanemad saavad ka ise 

logopeedi teenuse tagamiseks pöörduda Rajaleidjasse ja läbi perearsti mingitel juhtudel Järvamaa Haigla 

polikliinikusse. Selle info, kuidas vanem saab ise pöörduda paneme kooli kodulehele. 

• Ettepanek, kas lasteaeda võiks juurde saada 1 telefoni, et õpetajad ja abid ei peaks jooksma 

rühmade vahet? 

Raigo Prants: kindlasti on see eelarve küsimus, kuid arvestades vanemate soove ei ole see kindlasti 

võimatu.  

Kristina Ivask: Te võite anda ka mitu telefoni, see ei pruugi lahendada probleemi, et kui meid on vähe siis 

on vähe. Arutame selle vajaduse läbi lasteaias. 

• Ettepanek reedel võiks anda kõik riided lastele koju kaasa, nii on lastevanematel hea ülevaade mis 

seisus laste riided on? 



Merilin Pärn: Mustad oleme kaasa andnud, puhtad oleme kappi jätnud.  

Lapsevanem võiks personaalselt teada anda kas soovib kogu kapi sisu kaasa, mõni ei pea oluliseks puhaste 

riiete koju saatmist. 

 

Koosoleku läbiviija:       Koosoleku protokollija: 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 

Raigo Prants        Getter Klaas 

direktor        arendusjuht 


