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PEETRI KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Koht: Peetri Kool  

Toimumise aeg: 30. september 2016 

Kell: algus kell 18.00, lõpp 20.00 

Koosoleku juhataja: Andres Arendi 

Protokollija: Riina Raudsepp 

Võtsid osa: Andres Arendi, Külli Majori, Annely Piirsalu, Niina Raitmaa, Riina Raudsepp, 

Rainer Tõnnis (direktor), Kaidi-Ly Välb, Liisi Välb 

Puudujad: Kristina Ivask, Getter Klaas 

PÄEVAKORD: 

1. Kooli lähialasse rajatava uue parkla projektile hinnangu andmine ja ettepanekute 

tegemine. 

2. Kooli 2017. aasta eelarve arutelu ja heakskiitmine 

3. Muud jooksvad küsimused 

 

1. Kooli lähialasse rajatava uue parkla projektile hinnangu andmine ja ettepanekute 

tegemine 

Kuulati: Andres Arendi 

Vallast räägitud sel teemal Valdur Permansoniga. Tema sõnul projekt praegu peatatud, nõustus, 

et oli tehtud kiirustades. Projekti, kui sellist, paberil ei ole olemas, on midagi skeemilaadset. 

Projektiga jätkatakse loodetavasti kevadel.  

Kuulati: Rainer Tõnnis 
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Kui parkla projekt oleks jõustunud, siis oleks kivisillutisega tee tehtud lõpuni. Praegu on seda 

lühike jupp ja edasi läheb murutee. Mõte on jätkata sillutist killustikuga. Räägitud 

vallavanemaga, kes soovitas raha planeerida kooli eelarvesse, praegu seda veel seal ei ole.  

Andres Arendi lisas, et valla poolt jäeti mulje nagu oleks vajalik raha olemas.  

Anneli Piirsalu ettepanek teha haljastustust või maastikuarhitektuuri õpetavatele koolidele 

(Räpina, Luua) ettepanek koostööks. Eriala õppivad õpilased võiksid enda õpingute raames teha 

tervikprojekti. Eelarvesse tuleks sisse planeerida projekteerimiskulud.  

 

2. Kooli 2017. aasta eelarve arutelu ja heakskiitmine 

Kuulati: direktor Rainer Tõnnis 

 

Eelarve üldjoontes sama, mis sel aastal, kuid mõningad muudatused tuleb sisse viia.  

Kooli personalikulud: 

Õpetajate palgaks märgitud 958 eurot, aga hetkel on arutlusel eelnõu, mille alusel õpetajate palk 

peaks tõusma 4,6%. Brutos palgasumma lisaks 3600 eurot , sotsmaksuga 4800 eurot 

1. jaanuarist tõuseb miinimumpalk 470 euro peale. Välja toodud töötajad, keda mõjutab. Hetkel 

lahtine koristaja ametikoha küsimus. Seni olnud 460 eurot, ehk 30 eurot kõrgem kui 

miinimumpalk. Ei oska öelda, kas see tõus peab olema proportsionaalne. Jääb praegu 470 peale.  

Koolis õpiring, mis asendab pikapäevarühma. PGSi järgi annab nõusoleku pikapäevarühma 

pidamiseks koolipidaja. Vajadus on olemas, sest palju on bussilapsi. Rühma täituvus kuni 12 

õpilast. Õpiringi rahastamine toimub praegu vaba ressursi arvelt, ei ole siiani eelarves arvestatud. 

Peaks toimumina struktuurimuudatus – juurde teha pikapäevarühma õpetaja ametikoht. Tasu 

tuleks valla eelarvest. Palk praegu märgitud 598 eurot, lõpliku kehtestab volikogu. Praegu 

aluseks võetud teiste tugispetsialistide palk.  

Tugispetsialistide nõuded kõrgemad kui õpetajatel, aga tasu väiksem, võrdväärne lasteaiaõpetaja 

palgaga. On mõttekoht.  

Täitmata ametikohad: huvijuht, sotsiaalpedagoog, sekretär, infojuht.  

Majahoidjal on 0,5 kohta, tasuks määratud 300 eurot. Jätkub aasta lõpuni. Poole kohaga koolis, 

poole kohaga vallas. Vallavanema ettepanek tuua kooli personali nimekirja, kuid koolil ei ole 

võimalik finantsilistel põhjustel pakkuda täiskohta.  
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Variant leppida kokku päevad, millal töötab kooli heaks, millal vallas. Praegusel hetkel keegi ei 

otseselt ei kontrolli tema tööd.  

Lasteaia personalikulud: 

Juurde lisatud liikumisõpetaja lisatasu. Tunde viisid läbi rühmaõpetajad, maksti lisatasu, aga 

eelarves ei olnud märgitud, tuli vaba ressursi arvelt. Seadus ei näe miinimumkoosseisu ette 

liikumisõpetajat. Liikumist on vaja ja siiani on teinud seda kaks õpetajat: üks väikestele, teine 

suurtele. Peaks olema eraldi tegevusena, mitte üldtöö sees, siis ei kannataks kvaliteet ja oleks 

eesmärgistatud.  

Plaan oli kehalise kasvatuse õpetaja rakendada ka lasteaeda, kuid ta ei olnud nõus lisakoormust 

võtma.  

Pedagoogilise nõukogu ettepanek palgatõusuks – 30 eurot ametikoha kohta. Õpetaja 

(kõrgharidus) 730 eurot, õpetaja (keskeri) 630 eurot, õpetaja abi 530 eurot. Tabelisse märgitud 

eraldi lahtrina. Direktor toetab ettepanekut, sest siis oleks palk Järvamaa kontekstis 

konkurentsivõimelisem. Ei ole kõige madalam, aga keskmisest allpool. Praeguse palgaga raske 

õpetajat leida.  

Muusikaõpetaja viib läbi kõik lasteaia peod, on muusikatundides üksi (omal soovil, saab lastega 

hakkama). Õpetajad, lapsed ja lapsevanemad on tööga rahul. Koos õpetajate palgaga tõsta ka 

muusikaõpetaja palka samal määral.  

Kokal ja abikokal palka praegu ei tõsta, neil on, erinevalt õpetajatest, lisateenimise võimalus 

toitlustusteenuse pakkumise näol. Ruumid ja vahendid selleks olemas.  

Eelarvesse ei saa lisada palgatõusu enne, kui on tõstetud ametikoha palka. Kui volikogu kiidab 

heaks, saab lisada eelarvesse. 

Otsus: Õpetajate (k.a muusikaõpetaja) ja abiõpetajate ametikohtade palgatõusu ettepanek saata 

eestseisusesse hiljemalt 10. oktoobriks koos struktuurimuudatuse ettepanekuga. Volikogu 19. 

oktoobril 2016.  

Majanduskulud: 
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Koolitusrahasid (lasteaed) vähendatud 200 euro võrra. Lasteaias grupikoolituste läbiviimine 

keeruline, sest siis tuleks lasteaed selleks päevaks kinni panna. Hetke seisuga kasutatud 25%. 

Direktor saab suunata, aga peab olema töötaja enda poolne huvi.  

Küte, elekter, vesi ja kanalisatsioon arvestatud eelmise aasta järgi.  

Transportiks arvestatud 500 eurot – saab läbi viia 2 lähemat või ühe pikema õpekäigu.  

1700 eurot õppevahendid – summa sisse lähevad paberid, pliiatsid jne, samuti arendavad 

mänguasjad, õpikeskkonna loomise vahendid.  

Suures Peetris vaja välja vahetada lauad. Küsimus, kas läheb õppevahendite alla. Arvatavasti 

tuleb eelarvesse lisada lisareana.  

Koolis vaja välja vahetada arvutid, eesmärk saada igasse klassi arvuti, et hõlbustada õpetaja tööd. 

HITSAlt ehk lootus saada kuni 1200 eurot. Arvestatakse õpilase arvu pealt. Hange pannakse 

alles kokku. Selle toel osta lauaarvutid – kasutatud. Direktor toetab kasutatud tehnika ostu. 

Arvutiklassi arvutid aegunud, uusi ei jõua osta, aga saab mälu suurendada (u 300-400 eurot). 

IKT vahendite ostmiseks jääb 1800 eurot (eelarves).  

A.Arendi ettepanek õpetajatele soetada sülearvutid, siis keegi vastutab arvuti eest. 

Kooli õppevahendid. Riigilt saadud raha eest saab pm ära osta õpikud ja töövihikud.  

Eraldi välja toodud ürituste korraldamise kulud lasteaias ja koolis.  

 

Tahvlite väljavahetamine klassides. Nagu ruloodki, vaja kõikides klassides välja vahetada.  

Vaja võtta konkreetne hinnapakkumine ja lisada eraldi reana eelarvesse. Ei jäta õppevahendite 

summa sisse. Õppevahendite summat ei vähendaks, tahvlite vahetus tuleb lisaks.  

Füüsilise õpikeskkonna arendamine on vajalik.  

Otsus: Hoolekogu liikmed ühehäälselt nõus eelarveprojektiga. Võib saata sellisel kujul valda, 

märkus juurde, et palgatõusud sisse arvestatud. 

3.Muud küsimused 

Järgmisel koosolekul kooli tegevuskava ja arengukava üle vaadata.  

Järgmine koosolek:  
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Direktori ettepanek kutsuda koosolek kokku oktoobri keskpaigas, sest novembris tuleb kooli 

maavalitsuse järelevalve ning mõned dokumendid vaja hoolekogus läbi vaadata. Üks on 

sisehindamise kord, veel vaja muuta kooli põhimäärust, punkti, mis puudutab õppenõukogu 

tegevust. Põhimääruse kohta avaldab arvamust hoolekogu ja kinnitab valla volikogu.  

Kuna novembriks vaja, siis peab oktoobri volikogust läbi käima (19. oktoober). Hoolekogu 

kinnitatud otsused hiljemalt 10. oktoobriks eestseisusele esitada.  

Järgmine koosolek 6. oktoobril 2016.  

 

 

 

 

Andres Arendi Riina Raudsepp 

Juhataja Protokollija 

 


