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PEETRI KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEK 

Koht: Peetri Kool  

Toimumise aeg: 29. september 2015 

Kell: algus 19.00, lõpp 20.20 

Juhataja: Arvo Orlovski 

Protokollija: Riina Raudsepp 

Osalejad: Kristina Ivask, Getter Klaas, Külli Majori, Annely Piirsalu, Niina Raitmaa, Marina Vau-

Bamberg, Kaidi-Ly Välb, Liisi Välb. 

Puudujad: ei ole. 

PÄEVAKORD: 

1. Hoolekogu aseesimehe ja sekretäri valimine 

2. Peetri Kooli lasteaia õppekava arutelu ja otsus 

3. Peetri Kooli 2016. aasta eelarve arutelu 

4. Peetri Kooli lastevanemate üldkoosolek 

5. Jooksvad küsimused 

6. Kriisituumik kooli jätkusuutlikkuse säilitamiseks.  

1. Hoolekogu sekretäri ja aseesimehe valimine. 

OTSUSTATI:  

1.1 Valida sekretäriks ja koosoleku protokollijaks Riina Raudsepp 

1.2 Valida hoolekogu aseesimeheks Külli Majori 

2. Peetri Kooli Lasteaia õppekava ja arutelu 

OTSUSTATI: 

1.1 Dokumendi vormistuslik pool tuleb üle vaadata, parandada kirjavead. 

1.2 Peetri Kooli Lasteaia õppekava sisuliselt vastu võtta.  
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3. Peetri Kooli Lasteaia 2016. aasta eelarve arutelu 

Peetri Kooli direktor Marina Vau-Bamberg andis ülevaate eelarvest ning sellesse tehtavatest 

muudatustest: 

3.1 Õpetajate kohtade arv koolis jääb samaks – 6,8 kohta. 

3.2 Taotletakse juurde õppealajuhata koht lasteaia poolele – 0,4 kohta. 

3.3 Logopeed/eripedagoogi koht 0,4 kohta (ei ole veel täidetud). 

3.4 Psühholoog, sotsiaalpedagoog saadakse Rajaleidja keskuse kaudu. 

3.5 Direktori ametikoha palgatõus. 

3.6 Lisaeelarve taotlus, et katta kooli ja lasteaia arvutipargi uuendus (kool ca 3500€; lasteaed ca 

1500€). Amortiseerunud on koopiamasinad ja printerid – võetakse hinnapakkumised.  

3.7 Jooksvate remonttööde jaoks planeeritud ca 1500€.  

3.8 Lasteaias tarvis uuendada mänguasju ja õppevahendeid.  

3.9 Köögis mikser tuleohtlik – tuleb uus soetada. 

Selgus, et palju väikevahendeid läheb kaduma ning nende asukoha üle  ei omata ülevaadet, tehti 

ettepanek teha väikevahendite kohta inventuur, saamaks selgust olukorrast. Ettepanek kiideti heaks. 

OTSUS: Kooli direktor saadab meilile uuendamist või soetamist vajavate esemete nimekirjad ning 

2016. aasta eelarve projekti.  

4. Peetri Kooli lastevanemate üldkoosolek 

Peetri Kooli lastevanemate üldkoosolek 8. oktoobril kell 17.30. Info on kodulehel ja teated on 

kodudesse saadetud. Hoolekogu esimees päris aru, miks toimus lasteaia üldkoosolek eraldi, kuigi 

eelmisel hoolekogu koosolekul tehti ettepanek koosolekuid  koos kooliga pidada. Eesmärk on 

lasteaeda ja kooli kui ühte asutust liita, pealegi on palju kattuvaid lapsevanemaid.  

OTSUS: Edaspidi lastevanemate üldkoosolekud koos.  

5. Jooksvad küsimused 

5.1 Õpilaste transport üritustele valmistab segadust. Info ei jõua õigeaegselt kõikide laste 

vanemateni ja see on tekitanud segadust. 

OTSUS: Edaspidi transporti ja sellega seonduvat infot paremini organiseerida. 
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5.2 Küte. Soojasõlmes reguleeritakse küttesüsteem nii, et see reageeriks välisele temperatuurile, 

mitte õhuniiskusele.  

5.3 Kevadel toimunud kontrolli käigus koolile tehtud 16 ettekirjutusest 10 on täidetud.  

5.4 Kooli kodukord on pandud koolimajas nähtavale kohale. 

5.5 HEV koordinaatorile koostada ametijuhend.  

5.6 Kooli kodulehele pannakse edaspidi hoolekogu protokollid üles.  

6. Kriisituumik kooli jätkusuutlikkuse säilitamiseks 

Ajutine komisjon kokku kutsutud dokumentatsiooni parandamiseks (vt p 5.3).  

Laste arv koolis ja lasteaias kahaneb. Kodukoha kool tuleb piirkonna inimeste jaoks atraktiivseks 

muuta.  

7. Hoolekogu esimehe pöördumine  

Hoolekogu esimees, Arvo Orlovski, esitas avalduse hoolekogust väljaastumiseks.  

OTSUSTATI: Avaldus rahuldati. Hoolekogu uue liikme valimine lastevanemate üldkoosolekul.  

 

 

 

Arvo Orlovski Riina Raudsepp 

Juhataja Protokollija 

 

 


