
PEETRI KOOLI 

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK 

26.09.2022 

 

KOHT: Peetri koolimaja 

Aeg: 18.00-18.30 

Juhatas: Getter Klaas 

Protokollis: Maaja Vilipõld 

Osalejate nimekiri lisas 

 

PÄEVAKORD: 

1. Sissejuhatus õppeaastasse 

2. Hoolekogu liikmete valimine 

3. Lasteaia tegevuskava tutvustamine 

4. Kooli I poolaasta tegevused 

 

1. Sissejuhatus õppeaastasse 

Getter Klaas: Sel aastal pole suuri muudatusi õppetegevuses planeeritud, lisandunud on 4.-9. 

klassini informaatika, vajadus selle järgi on seetõttu, et lastel on raskusi tööde vormistamisega 

ning digioskustega üldisemalt. 

Ringidest koolis on sel aastal planeeritud: robootika, koor, pilliring, tantsuring, kergejõustik ja 

kunst. Osad nendest on tasulised, kellel on mure, et ringitegevus ei mahu pere eelarvesse, siis 

tasub pöörduda sotsiaaltöötaja poole, kes aitab olukorda lahendada.  

Ringitegevuse kohapealt palume lastevanematel lastega läbi rääkida millised ringid lastele 

päriselt huvi pakuvad. Kui ringides käib vähem kui 6 last, ei ole mõistlik ringi korraldada, 

esineda on nii kusagil keeruline. Lisaks ei soovi ringijuhendajad lapsi taga otsida. 

Klassijuhatajatele võiks teada anda, millistes ringides laps osaleb, siis oskame suunata, lihtsalt 

maja peal joosta ei luba. 

Peetri koolis otseselt pikapäeva rühma ei ole, küll aga on õpetajad kordamööda valves kella 

16.20ni, kuni saadetakse lapsed bussile. 1.-4. klassi lapsele on osalemine kohustuslik, kui jääb 

koolimajja peale õppe- ja ringitegevust.  Valverühmas on võimalik õppida, mängida 

lauamänge, mängida legodega või lugeda raamatuid. 

Haigustunnustega lapsi kooli ja lasteaeda ei oota, jätkame samal viisil kui eelmisel 

õppeaastal-kui lapsel on haigustunnused, jääb laps koju. Koolilastele saadetakse koju testid, 

millega saavad vanemad lapsi testida, koolis testimine toimub ainult vajadusel.  



Tore uudis on see, et meil on tööl eripedagoog Ede Bergmann 0,5 koormusega,  2 päeva 

nädalas lasteaias ja ühel päeval koolis.  

Lasteaias on kaks uut töötajat: Signe Lepiste, Suure Peetri rühma õpetaja ja Marjen Meetua, 

Peetrikese rühma abiõpetaja. 

Kirjutanud oleme 3 projekti selleks õppeaastaks. Kultuuriranits, et saaksime külastada 

rahvusooper Estoniat, KIK 3 õppekäigu jaoks, üks nendest lasteaia vanemale rühmale. Lisaks 

ka Proge Tiigrisse, kus on veel vastus saamata, kahe fotokaamera ning 4 graafikalaua 

soetamiseks. 

Õpetajate kvalifikatsioonid on paranemas, õppimas on hetkel kolm õpetajat. 

Lasteaias on tellitud mitu aastat ühiseid t-särke, planeerime ka koolis seda teha Kohustus ei 

ole särke soetada, see on võimalus. 

 

2. Hoolekogu esindajate valimine 

Ettepanekud 

Rühm Peetrike: Esindaja Triin Jalast ( puudus, nõusolek olemas), hääletus: 23 poolt, 1 

erapooletu 

Rühm Väike Peeter: Esindaja Ann Raukas, hääletus: 24 poolt 

Rühm Suur Peeter: Esindaja Liisi Sakkool, hääletus: 24 poolt 

I KA jätkab Kristel Saar 

II KA jätkab Aile Krass 

III KA esindaja Merlin Sirelbu, hääletus: 24 poolt 

 

3. Lasteaia tegevuskava tutvustus 

Ave Kaur: Aasta Teema on „Liigun õues, tervis minu põues.“ 

Loetles ette kuu teemad, tähtsal kohal on liikumismängud, tervis ja sport. Tegevuskava 

lisatakse ELIISI. 

Ann Raukas: Kas ringitegevused jätkuvad ( palliring ja pilliring) 

Getter Klaas: Hetkel on nii, et huviharidusega enam juhendajatele tasu ei saadud, taotlesime 

vahenditeks kooli vahendeid. Aili Vaaslile taotlesime suuremat kohta liikumisõpetajana, siis 

on tal võimalus ka liikumistunniks tulla spordisaali. Marikal on hetkel koormus nii suur, et 

lasteaeda oli keeruline sobivat aega saada. Tegeleme ja otsime võimalusi 

Ave Kaur: Suures Peetris on tulemas kokandusring ja võimalus ka tantsuringi teha, mõlemad 

tegevused on tasulised. 

 

 



4. Peetri kooli I poolaasta üritused 

Getter Klaas luges, ette ürituste plaani ja lubas panna kooli kodulehele üles, iga ürituse kohta 

tuleb ka täpsem reklaam. Tähtsamad märksõnad: Õpetajate päev, Halloweeni tähistamine, 

magusalaat. 

 

Koosolekut juhatas: 

Getter Klaas 

Direktori kohusetäitja 

 

Protokollis 

Maaja Vilipõld 

I KA õpetaja 

 


