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PEETRI KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Koht: Peetri Kool  

Toimumise aeg: 24. august 2016 

Kell: algus kell 18.00, lõpp 19.45 

Koosoleku juhataja: Andres Arendi 

Protokollija: Riina Raudsepp 

Võtsid osa: Andres Arendi, Kristina Ivask (hilines), Külli Majori, Annely Piirsalu, Niina 

Raitmaa, Riina Raudsepp, Rainer Tõnnis (direktor), Kaidi-Ly Välb, Liisi Välb 

Puudujad: Getter Klaas 

PÄEVAKORD: 

1. Direktori ülevaade kooli vabade ametikohtade täitmisest 

2. Peetri Kooli personali koosseisu muudatused 

3. Peetri Kooli õppekava heakskiitmine 

4. Muud jooksvad küsimused 

 

1. Direktori ülevaade kooli vabade ametikohtade täitmisest 

Kuulati: direktor Rainer Tõnnis 

1.1 Matemaatika õpetaja Eliise Kõva, kehalise kasvatuse õpetaja Deivi Teppan, eesti keele ja 

kirjanduse õpetaja 3. kooliastmes Tiina Põldoja. 2. kooliastmes jätkab eesti keele ja kirjanduse 

õpetajana Lea Tammiste.  

Kunsti- ja tööõpetuse õpetaja koht täitmata, samuti huvijuhi ja sekretäri ametikohad. Üks 

inimene helistas ja tundis huvi huvijuhi ametkoha vastu.  
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Lasteaias kukkusid konkursid läbi. Kady Aas tuli lapsehoolduspuhkuselt tagasi. Uus õpetaja 

Väikese Peetri rühmas, kelle paika jäämises ei ole veel kindel – kandideeris ka teisele töökohale.  

Probleem koka ametikoha täitmisega. Oli kaks kandidaati, kuid mõlemad langesid ära. 

Varuvariant koka kohale praegune abikokk Siiri Talviste, uus abikokk juurde.  

1.2 Eripedagoogi ametikoht – 0,4 kohta. Räägitud Maaja Vilipõlluga, jätkab eripedagoogina ja 

klassiõpetajana.  

PGS sätestab, et koolis peab olema 0,2 kohta psühholoogile. Siiani tehtud koostööd Rajaleidja 

psühholoogiga.  

1.3 Õpilaste arv võrreldes eelmise õppeaastaga -10 õpilast. Lasteaed hetkel jätkusuutlikum (22 

last), pluss üks laps tuleb kindlasti juurde.  

 

2. Peetri Kooli hoolekogu liikmete seisukohad personali koosseisu muudatuste arutelul 

Kareda valla volikogu istungil 

 

Kuulati hoolekogu esimehe Andres Arendi (AA) ülevaadet Kareda vallavolikogu 17. augustil 

2016 toimunud istungi seitsmenda päevakorrapunkti arutelust, mis käsitles Peetri kooli direktori 

taotlust muuta kooli ametikohtade struktuuri. Taotlus oli liita eripedagoogi ametikoht kokku 

logopeedi ametikohaga, töökoha koormuseks 0,4 ning tõsta sotsiaalpedagoogi töökoha koormus 

0,1 kohalt 0,2-le. Selleks on rahalised vahendid kooli eelarves olemas. Volikogu liige Külli 

Majori (KM), kes on lastevanemate esindajana ka hoolekogu liige, tegi volikogus ettepaneku 

eelnõu tagasi lükata, viidates vajadusele hoolekogus seda ettepanekut arutada.  

 

AA tuletas meelde, et eelmisel hoolekogu koosolekul tutvustas direktor kõnealust teemat ja siis 

hoolekogu liikmetel vastuväiteid polnud ning küsis selgitust hoolekogu liikmelt KM-ilt, kuidas 

tema volikogu istungil tehtud ettepanek kooli arengut toetab? 

 

KM vastas, et hoolekogu pole küsimust arutanud, kuna protokollilist otsust pole. Vallavanem 

väitis alusetult, et hoolekogu on selle muudatuse heaks kiitnud. 

 

AA kordas oma küsimust, kuidas KM tegevus volikogus toetas kooli arengut? 
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KM vastas, et nõue hoolekogu protokollilise otsuse osas tuleneb Põhikooli- ja gümnaasiumi 

seadusest. 

 

Rainer Tõnnis (RT) sekkus, öeldes et tegelikult nõuab seda protseduuri Peetri kooli põhimääruse 

§ 45, mitte seadus. See, et vallavanem üksi teemat tutvustas, tulenes RT koolitusel viibimisest. 

RT palus eelnevalt vastavat päevakorrapunkti hilisemaks tõsta, aga kui ta volikogu istungile 

jõudis, oli teema juba läbi arutatud. 

 

Anneli Piirsalu (AP) kommenteeris RT volikogu istungile jõudmist volikogu liikmete 

reaktsiooniga: „Kes see niisugune on?” 

 

KM selgitas niisuguse olukorra (koolile olulise päevakorrapunkti arutelu ilma direktorit ära 

ootamata) teket volikogu istungil vallasekretäri ja volikogu esimehe kehva tööga. 

 

RT selgitas veelkord hoolekogule kõnealuste ametikohtade vajalikkust. AA kommenteeris, et 

hoolekogu on juba varasemast muudatuste vajalikkusega kursis. 

 

AP : „Volikogus tuleb järgida seadust. Kui öeldakse, et hoolekogu on selle heaks kiitnud, siis see 

on vale!” 

 

RT selgitas et ta polnud enne taotluse esitamist kodukorraga piisavalt tuttav, lisaks on varasemad 

direktorid ametikohti puudutavad taotlused esitatud valda ilma hoolekogu otsusteta.  

 

AP: „Mina selliste asjade poolt hääletada ei saa, millest ma midagi ei tea.” 

 

AA võttis teema kokku, et edaspidi teeme segaduste vältimiseks sarnastes küsimustes hoolekogu 

koosolekul otsuse ja protokollime selle.  
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3. Peetri Kooli õppekava heakskiitmine 

Hoolekogu liikmetele saadetu kooli uue õppekava mustan. Vana kohta palju kriitikat, on 

põhimõtteliselt PRÕKi koopia.  

Direktor vana (kehtivat) õppekava parendanud, on olemas baas, millelt edasi minna. Võimalik 

õppekavasse muudatuste tegemiseks ettepanekuid teha, peab arengukavaga kooskõlas olema. 

Iga-aastaselt tuleks üle vaadata.  

Kirstina Ivask tegi ettepaneku väärtuskasvatus sisse kirjutada. Lasteaias olemas materjal 

„Kiusamisest vabaks“ programmi läbi viimiseks, kuid töötajad ei ole läbinud koolitust. Koolides 

rakendatakse KiVa’t (Kiusamisest Vabaks) – teine metoodika.  

1. ettepanek: ühildada koolitused, et kool ja lasteaed saaks läbida üht programmi. 

2. ettepanek: teha uue õppekava kohta muudatused jooksval, st uue kinnitamine hetkel ootele 

jätta, et saaks võimalikult põhjalik.  

Otsustati: kõik poolt.  

  

4. Muud jooksvad küsimused 

4.1 Eelarve 

Direktor vaatab koos Terje Kuusmanniga septembri alguses üle. 31. oktoobriks peab jõudma 

rahanduskomisjoni.  

4.2 Õpikeskkonna kaasajastamine 

Uuendamist vajavad tahvlid ja IKT- vahendid. Tulekul on robootika komplekt, mis ekslikult 

saadeti Rae valda.  

4.3 Lastevanemate (üld)koosolek 

Ettepanek: koosolek teha septembris.  

Koosoleku raames korraldada lastevanematele ka koolitus, nt Rajaleidja poolt.  

4.4 Heakord 
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Muru niitmine kehv. Praegune tööline ei jõua kõike ära teha, tööd palju, aga motivatsiooni selle 

tegemiseks vähe. Vallavanema on teinud ettepaneku võtta töömees kooli nimekirja koos 

murutraktoriga? 

4.5 Renoveerimistööd 

Rainer Tõnnis tutvustab koolimaja vanas osas pooleli olevaid renoveerimistöid, mida teostatakse 

projektirahadega (30 000 eurot). Köögi kõrvalruumidesse planeeritakse eakate päevakeskus.  

Haljasalale maha märgitud parkla, mille otstarbekuses võib kahelda, sest mahutab vähe masinaid. 

Parkla kohta ühtegi projekti ei ole, on lihtsalt maha märgitud.  

1. ettepanek: parkla teha tee äärde, kuhu on parem ligipääs ning mis mahutaks rohkem autosid. 

2. ettepanek: lasta teha korralik kooli pargi terviklahenduse projekt, mis oleks läbi mõeldud ja 

otstarbekas. 

  

 

 

 

Andres Arendi Riina Raudsepp 

Juhataja Protokollija 

 


