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PEETRI KOOLI HOOLEKOGU KOOSOOLEK 

 

Protokoll 

 

Peetri,         23.11.2021 nr.  

A:lgus 18:00, Lõpp 19.45     

 

Juhatas: Raigo Prants 

Protokollis: Raigo Prants 

Kohal: Getter Klaas, Maaja Vilipõld, Raigo Prants, Maris Piiroja, Kristina Ivask, Ann 

Raukas, Kristel Saar, Aile Krass, Eliina Tammehoid, Meelis Aasa, Merli Kons. 

Puudus: - 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. Esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

2. Kooli informatsioon kooli ja lasteaia tegevusest  

3. Küsimused 

4. Informatsioonid 

 

KOOSOLEKU KÄIK: 

1. Esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

 

OTSUSTATI: HTM määrus nr 69 § 5 lg 1 alusel: 

 

1. Hoolekogu esimees Meelis Aasa- poolt: 8, 

vastu: 0; erapooletu: 1; 

2. Hoolekogu aseesimees Eliina Tammehoid- poolt: 9,  

vastu: 0, erapooletu: 0; 

3. Hoolekogu sekretär Kristel Saar- poolt: 9,  

vastu: 0, erapooletu: 0; 
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2. Kooli informatsioon kooli ja lasteaia tegevusest 

2.1. Raigo Prants andis ülevaate kooli ja lasteaia töökorralduslikust poolest. Lasteaia 

osas on õpetajad ikkagi aeg-ajalt haiged ja sellest tulenevalt kahe töötaja 

puudumisel ringitegevust ei toimu. See lihtsustab rühmades toimetamist. Koolis 

on samuti häguste tõttu õpetajate eemale jäämist palju. Asendame, palju 

võimalik. Abis on käinud ja käivad edaspidi Järva-Jaani gümnaasiumis töötavad 

õpetajad. Ülejäänud tegevus vastavalt tunni- ja tööplaanile.  

 

OTSUSTATI: Hoolekogu võttis informatsiooni teatavaks. 

 

2.2. Koolis ja lasteaias toimub koos Järva-Jaani gümnaasiumi töötajatega 17.12.2021 

talvekool, kus võetakse poolaasta kokku ja arutatakse edasisi tegevusi. Sellega 

seoses soovime hoolekogu kooskõlastust lasteaia varasemaks sulgemiseks. Kuna 

pidu hakkab kell 18:00, siis lasteaed suletaks 16:00 ja viimased lapsed lähevad 

koju 15:45. 

 

OTSUSTATI: Hoolekogu toetas kooli poolset seisukohta sulgeda lasteaed 

17.12.2021 kell 16:00. Viimastele lastele tullakse järgi kell 

15:45. 

 

3. Küsimused 

3.1. Merli Kons: Miks 7.-9.klassi õpilastele ei jagu sööma jõudes toitu? 

Aile Krass: 7.-9.klassi õpilased jõuavad 12:00 või veidi peale seda sööma ja 

sellest tulenevalt võib juhtuda, et teised õpilased söövad toidu lihtsalt 

ära.  

Raigo Prants: See on probleem. Lahendusena näeksin hetkel, et kool tagab selle, 

et kõik õpilased lähevad 11:35 sööma. Sööklas on see võimekus 

olemas. Lisaks paneme iga toiduanuma juurde märkmelehe, et igale 

õpilasele on mõeldud 1 portsjon. 

3.2. Merli Kons: Kas kehtib koolis kokkulepe, et rõdul on üks vastutav 

õpilaskorrapidaja? Hetkel see nii ei ole. 

Getter Klaas: Kokkulepped õpilastega on selles osas tehtud, kuid nad ei taha neid 

järgida. Teeme lähiajal õpilastega koosoleku, kus võtame antud 

teema uuesti üles. Proovime nii, et õpilased registreerivad 

õpilaskorrapidaja õpetajate toas ära, ehk see aitab. 

3.3. Merli Kons: Kehalises kasvatuses mängitakse saalihokit. Õpilane sai ühel päeval 

palliga nii tuleva löögi, et keha peal oli päris suur sinine laik. Kui õpilane 

väljakult nuttes lahkus, siis kehalise õpetaja sellest välja ei teinud. Miks? Võiks ju 

huvi tunda, kui keegi haiget saab. Samamoodi oli pärast tunni lõppu ka kiusamist 

ühe õpilase poolt, kes küsis, et kas nii väikese asja pärast peab nutma hakkama. 

Raigo Prants: Väga keeruline on hetkel sellele olukorrale hinnangut anda. Koolil 

ei olnud seda informatsiooni enne tänast. Soovime väga, et kui 

koolis juhtub mingi intsident, siis see info oleks koolis kohe olemas 

ka. Ainult sellisel juhul saab kõige adekvaatsema vastuse mis 



 

3 
 

juhtus. Hetkel kindlasti vestleme antud teemal õpetajaga. Juhime 

tähelepanu sellele, et saalihoki ei saa olla ainus mängi, mida 

kehalises harrastatakse. Mis puudutab hilisemat kiusamise 

momenti, seda on märgata hetkel juba ka lasteaia lastel. Hakkame 

teemaga tegelema. Koolis hakkame rakendama KIVA meetmeid. 

Mis konkreetselt norimises osalenud õpilast puudutab, siis tema 

osas on sanktsioonid niikuinii tulemas.  

3.4. Eliina Tammehoid: Kas kommipakkide osas on juba midagi otsustatud? 

Getter Klaas: Jõulupakid on tellitud ja peaksid varsti kohal olema. Arvestuslikult 

on paki maksumuseks 4-5 eurot õpilase kohta. Terviseampsude või 

tervislike pakkide tegemine kujuneb oluliselt kallimaks. 

3.5. Kristina Ivask: Kas on juttu olnud õpetaja abide palgatõusust. Hetkel on see ajale 

jalgu jäänud. Õpetaja abi ei ole juba ammu enam koristaja, vaid tegemist on 

inimesega, kes osaleb õppetöö läbiviimisel. 

Getter Klaas: Olen seda volikogus korduvalt küsinud. Viimati öeldi, et õpetaja 

abide palka tõstetakse. Summasid ma ei tea, kuid pidi olema täiesti 

arvestatav palgatõus. 

3.6. Merli Kons: Kas koolis diskosid ei korraldata? 

Maaja Vilipõld: Väikestele oleme korraldanud küll ja neile väga meeldib. 

Suuremate puhul tuleb arvestada, et nad ilmselt on siis mööda 

koolimaja laiali ja tuleb hakata neid taga otsima ja saali 

suunama. Peo vastu ei ole, aga siis võiks seda teha koostöös 

vanematega, et on silm peal kogu aeg. 

Kristina Ivask: Aga äkki teeks hoopis lastevanemate disko?  

Getter Klaas: Mõte hakkas juba liikuma. 

Aile Krass: Äkki kaasata dväikeste diskodesse 1.-5.klass? 

Maaja Vilipõld: Sellele võib mõelda küll. 

3.7. Kristel Saar: Kas lastevanemate koosolekud klassiti ka tulevad? 

Maris Piiroja: Klassijuhataja saab koosolekut korraldada mitmeti, näiteks tehes 

individuaalse arenguvestluse või klassikoosolekuna. See on jäetud 

õpetajate enda otsustada. 

Maaja Vilipõld: Koosolekud kindlasti tulevad, aga ootame selleks paremat 

momenti. Ootame ära, kui nakatumine on madalam ja 

vaktsineeritus ehk kasvab ka vanemate seas. Ei tahaks digivahendi 

vahendusel teha, muidu osad (veebis osalejad) jäävad täiesti 

tähelepanuta. 

OTSUSTATI: Hoolekogu võtab vastused teatavaks. 

 

4. Informatsioonid 

Meelis Aasa: Hoolekogu esimehena kavatsen külastada võimalikult palju kooli ja 

lasteaeda, et enda teemadega kurssi viia. Esimese võimalusena näen, 

et tulen detsembri esimese nädala lõpus.  

Raigo Prants: On väga ok, kui hoolekogu liikmed kooli igapäevaga tutvuvad. See 

annab teile meie tööst ja tegemistest parema ülevaate. Seega oled 

oodatud. 
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 Meelis Aasa: Hoolekogu ja kooli põhipingutuseks peab praegu olema see, et saame  

vanematelt teada, kui paljud lapsed vajavad jõulude perioodil lasteaia kohta.  

 

(allkirjastatud digitaalselt)      

Raigo Prants        

Juhataja ja protokollija        


