
 
 

 

PAISTU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

Sultsi        27. jaanuar 2020 nr 1-4/2  

 

Algus 17.00, lõpp 19.15 

 

Juhataja: Jane Lepa 

Protokollis: Kati-Katri Koppel 

Võtsid osa: Kairi Luik, Pille Jürimäe, Triin Vaiksoo, Merle Murka, Piret Kala, Luule Tiirma 

(õppealajuhataja), Merike Kald (direktor) 

Puudusid: Liisa Riiner, Toomas Triksberg, Juhan Änilane 

 

PÄEVAKORD: 

1. Lasteasutuse tegutsemine suveperioodil 2020   Merike Kald 

2. Koolivaheaja muudatuse kehtestamine 2019/20 õppeaastal Merike Kald 

3. Paistu Kooli kodukorra muudatustele arvamuse avaldamine Luule Tiirmaa 

(õppealajuhataja) 

4. Paistu Kooli õppekava muudatustele arvamuse avaldamine        Luule Tiirmaa  

 (õppealajuhataja) 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Lasteasutuse tegutsemine suveperioodil 2020    Merike Kald 

Merike Kald: Ettepanek, et Paistu Kooli lasteaed on suletud 29.06.2020 – 17.07.2020 (3 

nädalat).  

Samal ajal on lahti Ramsi Lasteaed „Taruke“ ja Viiratsi Lasteaed „Rüblik“. Nende 

lasteaedadega on koostöö, et lapsevanemal on võimalus kasutada Paistu lasteaia kinni oleku 

ajal vajadusel  nende lasteaedade teenust. Paistu lasteaed on valmis suvel pakkuma teenust 

Ramsi ja Viiratsi lasteaedade lastele. 

Jane Lepa: Eelmisel suvel oli lasteaed suletud 4 nädalat, kas sellel aastal ei võiks sama kaua 

olla. 

Merike Kald: Kui soovite, et lasteaed on kinni rohkem, siis saab seda muuta ainult ettepoole. 

Kati-Katri Koppel: Mina arvan, et vanem peab lapsele suvel puhkust andma. 

Hoolekogu teeb ettepaneku, et Paistu Kooli lasteaed oleks suletud 22.06.2020 – 17.07.2020   

(4 nädalat). 



 

ÕIGUSLIK ALUS: 

„Koolieelse lasteasutuse seadus“  

§ 19.  Lasteasutuse tööaeg 

  (1) Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab valla- või linnavalitsus 

hoolekogu ettepanekul. 

  (2) Lasteasutuse lahtioleku aja otsustab valla- või linnavalitsus, lähtudes hoolekogu 

ettepanekust. 

 

OTSUS 1 Hoolekogu ettepanekul on Paistu Kooli lasteaed suletud 22.06.2020 – 17.07.2020 

(4 nädalat). 

 

PÄEVAKORD: 

 

2. Koolivaheaja muudatuse kehtestamine 2019/20 õppeaastal  Merike Kald 

Merike Kald: Paistu Kooli õppeperiood 2019/20 õppeaastal lõppeb 08.06.2020 ja suvine 

koolivaheaeg algab 09.06.2020. PGS § 24 lõike 3 alusel peab õppeveerandites kokku olema 

175 õppepäeva. Paistu Kool alustas 2019/20 õppeaastat 1. septembril, mis oli pühapäev. Selle 

päeva arvelt on võimalus lõpetada õppeperioodi üks päev varem. 01.09.2019 – 08.06.2020 

tuleb kokku 175 õppepäeva. 

Haridus- ja teadusministeeriumi 07.12.2017 määruse nr 33 „2018/2019., 2019/2020. ja 

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad“  alusel algab 2019/2020 õppeaasta V vaheaeg 

(suvevaheaeg) (v.a. lõpuklassid) 10.06.2020.   

ÕIGUSLIK ALUS: 

„Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ (lühend, mida kasutatakse PGS) 

§ 24.   Õppeaasta 

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini. 

  (3) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Lõpueksami toimumise päeval ja 

vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu. Lõpueksami toimumise päev ja sellele 

eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka. 

 (7) Koolivaheajad kehtestab valdkonna eest vastutav minister. Kooli pidaja võib direktori 

ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud 

koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et koolis on õppeaasta jooksul 

vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine 

koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat. 

 

OTSUS 2 Hoolekogu ettepanekul lõpeb Paistu Kooli õppeperiood 2019/20 õppeaastal 

08.06.2020 ja suvine koolivaheaeg algab 09.06.2020. 

 

 

PÄEVAKORD: 

 

3. Paistu Kooli kodukorra muudatustele arvamuse avaldamine  Luule Tiirmaa 

(õppealajuhataja) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=113032019120&id=112052017006;108122017011


 

Luule Tiirmaa: Paistu Kooli kodukorda viiakse sisse muudatused, mis hakkavad kehtima 

2020/2021 õppeaastal ehk septembris 2020. Muudatused on tingutud muutunud koolisisestest 

vajadustest-olukordadest, kui ka muutunud seadusandlusest.  

Luule Tiirmaa tutvustas kooli kodukorda.  

Kodukorra arutamise käigus arutleti kõige rohkem koolivormi kandmise ja piduliku riietuse 

kirjelduse juures. 

Muudatusettepanekuid hoolekogu poolt ei tulnud. 

ÕIGUSLIK ALUS: 

„Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“  

§ 68.   Kooli kodukord 

  (1) Kooli kodukorra kehtestab direktor ja see on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks 

kohustuslik. 

  (2) Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks 

kooli hoolekogule ja õpilasesindusele. 

 

§ 73.   Hoolekogu 

(11) Hoolekogu: 

 7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks; 

 

OTSUS 3 Hoolekogu kiitis heaks kodukorra muutmise. 

 

 

PÄEVAKORD: 

 

4. Paistu Kooli õppekava muudatustele arvamuse avaldamine  Luule Tiirmaa 

(õppealajuhataja) 

Luule Tiirmaa: Praegu kehtiv õppekava on kehtestatud  ja kinnitatud 2014. aastal. Selle aja 

sees on muutunud nii mõnedki seaduse ja määrused. Sellega seos vaja viia sisse muudatusi ka 

õppekavasse (sõnakasutus ja terminid on kohati ajas muutunud.). Praegu kehtivas 

õppekavas on koos koolieelne osa ja põhikooli osa. Uued õppekavad tulevad eraldi: 

koolieelse osa õppekava on eraldi dokument ja põhikooli osa õppekava on eraldi 

dokument. 

Õppekava koosneb üldosast, üldosa alapunktide lisadest ja ainekavadest, mis on õppekava 

lisad. Ainekavad koosnevad aine üldosast ja iga klassi kohta koostatud ainekavast, kus on 

välja toodud õpisisu ja õpitulemused. 

Kooli õppekava muudatusega on muudetud: 

 eripära, väärtuseid 

 tunnijaotusplaani 

 muudetud ja ühtlustatud termineid 

 kordasid (õppekava lisad) (arenguvestluse läbiviimine, loovtöö, hariduslike 

erivajaduste arvestamine) täiendatud 

 

Merike Kald: Tunnijaotusplaanis ei ole hetkel tantsutundi. Tantsutund on väljaspool õpilaste 

nädalakoormust, kuid laste nädalakoormust ületada ei tohi. Tunnijaotusplaanis on valikainena 



 

arvutiõpetus. Kas hoolekogu soovib, et tantsutund jätkub Paistu Koolis. Kui arvate, et jah, siis 

kuidas seda kirjutada õppekavasse. Praeguse süsteemiga jätkates oleme seadusega vastuolus. 

Kas õppekavas lisada ka tantsutund valikainena. 

 

Piret Sauks: Mina arvan, et tantsutunnid peavad jätkuma. 

Kati-Katri Koppel: Mina olen tantsutundide jätkamise poolt. 

 

Arutleti, kas leida kõikidele klassidele tunnijaotuplaanis tantsutunni ressurss. Mõeldi, et leida 

see ainult I ja II kooliastmele. Sealt edasi oleks ringitunnina. Oht on, et vabatahtliku 

ringitunnina ei saavutata enam sellist tulemust. 

 

ÕIGUSLIK ALUS: 

„Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“  

§ 17.   Kooli õppekava 

  (1) Riiklike õppekavade alusel koostab kool õppekava (edaspidi kooli õppekava), mis on 

koolis õpingute alusdokument ja milles eelkõige tuuakse välja kooli eripärast tulenevad 

valikud riiklike õppekavade raames. 

[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013] 

  (2) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse 

enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja 

õppenõukogule. 

 

§ 73.   Hoolekogu 

 (11) Hoolekogu: 

  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku 

muuta käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut; 

 

OTSUS 4 Hoolekogu andis nõusoleku viia sisse kooli poolt soovitatud muudatused 

õppekavasse. Hoolekogu soovil on tantsutund õppekava osa ning kohustuslik kõigile 

õppeastmetele, et säilitada ning arendada kooli eripära kui mulgi kultuuri kandvat õppeasutust 

ja anda lastele isiklik kogemus kultuuri kandmisel. Tantsutunnile tuleb leida ressurss 

tunnijaotusplaanis. 

 
 

allkirjastatud digitaalselt     allkirjastatud digitaalselt 

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 

 

Jane Lepa       Kati-Katri Koppel 

https://www.riigiteataja.ee/akt/111072013001

