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Helin Kõivsaar teeb ettepanekud otsuste tegemisel ja Jaana Kristoving koostab protokolli.  

 

PÄEVAKAVA 

 

1. Võru Järve kooli ühes klassis (klassijuhataja õp Anu Kallas) õpilaste arvu suurendamine kuni 

käesoleva õppeaasta lõpuni 1 lapse võrra (kokku 7 õpilast). 

 

Võru Järve kooli direktor Maie Oppar pöördus hoolekogu poole järgmise teemaga: 

Meie kooli 1.klassi tulekuks on esitanud avalduse lapsevanem, kelle laps käib praegu ühes teises 

Võru linna koolis. 

Õpilasele on kooliväline nõustamismeeskond (Rajaleidja) soovitanud lihtsustatud õpet ja õpet 

erituge vajavate laste klassis.  

Oleme hetke keerulises olukorras: meie 30 õppekohast on täidetud 28, kuid tutvudes uue õpilase 

profiiliga, ei sobitu ta kuidagi klassikomplektidesse, kus praegu on alla 6 lapse. 

Ta sobitub hästi klassi, kus õpib praegu kaks esimese klassi õpilast. 

Teisalt ei tahaks me poole õppeaasta pealt tõsta sealt klassist ümber ühtegi teist õpilast (8., 9,klass 

ning täiend ja lisaaasta õpilased). Nad ka ei sobitu nendesse praegu 5 lapselistesse klassidesse.  

Meie lastel läheb kaua aega harjumiseks oma klassiga (nii ruumide kui klassikaaslastega). See 

õppeaasta on olnud keerulisem, sest oleme kolinud. 

 

Põhikooli ja gümnaasiumiseadus § 26 lg "Õpilaste arvu õpiabirühmas, tasemerühmas ja eriklassis 

määrab direktor, arvestades õpilaste hariduslike erivajaduste iseloomu, kooli teenindava 

eripedagoogi ja haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija või koolivälise 

nõustamismeeskonna või mõlema soovitusi. Eriklassis viiakse tõhustatud tuge saavate õpilaste 

õppetööd läbi kuni 12 õpilasega ja erituge saavate õpilaste puhul kuni kuue õpilasega. Kooli pidaja 

võib põhjendatud juhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada konkreetses 

eriklassis õpilaste arvu üheks õppeaastaks. 

 

Seega on meil soov suurendada ühes klassis (klassijuhataja õp Anu Kallas) õpilaste arvu kuni 

käesoleva õppeaasta lõpuni 1 lapse võrra (kokku 7 õpilast). 

 



 

Otsus 1: Koosolekul meili teel osalenud hoolekogu liikmed kiitsid heaks Võru Järve kooli ühes 

klassis (klassijuhataja õp Anu Kallas) õpilaste arvu suurendamise kuni käesoleva õppeaasta lõpuni 1 

lapse võrra (kokku 7 õpilast). Poolt 5, vastu 0 ja 0 erapooletut häält. 
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