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Kinnitatud:
Koosoleku juhataja: Kristiina Krönkvist
Protokollija: Leila Joosepson

Päevakord:

    1. Kuna Kooli Arengukava parandusettepanekute aeg on möödas siis otsustame
selle heakskiidu.

Kristiina: Ettepanekuid pole tulnud ja kõik on arengukava lugenud. Mis arvamus on?
Külli: Kultuuri- ja Haridusekomisjon tahab ka sellega tutvuda. 
Kaidi-Ly: Meie võime omalt poolt ikka kinnituse anda.
Kristiina: Teen ettepaneku kinnitada Peetri Kooli arengukava ja suunata see vallavanemale ja 
Kultuuri ja Hariduskomisjonile tutvumiseks.

OTSUS:  Kinnitada Peetri Kooli arengukava.

Kuna Janno hilineb, siis võtame päevakorra punkti, mida saame ilma temata arutada.

    2. Tahaks arutada kooli juhatuse otsuse üle, mis põhjustab sööklasse
kooritud juurviljade ostmist?

Kristiina: Revisjoni komisjoni esimees Külli Majori on tõstatanud teema - millest see 
tulenes?
Külli: Revisjoni komisjonile ei tundunud see ilus, et on ostetud kooritud kartulit, mis on 
kallim - koorimata kartul 0,20 senti/kg + käibemaks ja kooritud kartul 0,67 senti/kg + 
käibemaks.
Kristiina: Nüüd oodatakse teiste hoolekogu liikmete arvamust.
Leila: Mina arvan, et see ei ole suur probkleem.
Kristiina: Võin tuua välja põhjused:
1. Varem oli tööl kaks inimest, sis sai abikokk tegeleda koorimisega.



Kartuite koorimine võtab aega 2,5 h. Selle aja see muid ülesandeid teha ei saa. 
2. Teiseks, pole lubatud köögis mullaseid kartuleid koorida kui samal ajal käib 
söögitegemine. Varem tegi abikokk koorimised varem ära ja ei olnud ristsaastumise ohtu.
Külli: Meie ei leidnud seadustest selliseid piiranguid. Ja ma ei usu, et abikokk tuli nii palju 
varem tööle.
Maret: Kui suur see summa on, millest juttu on?
Estelle: Me Jannoga tegime arvutused. Arvake, mis summadest me siin räägime? Me räägme 
90 senti 67 inimese kohta? Kas revisjoni komisjon uuris ka teisi arveid, mis veel muutunud 
oli? Kas oli midagi toredat ka?
Külli: Võime ka põhjalikumalt uuringuid teha.
Estelle: Me soovime, et meid usaldatakse.
Külli: Paraku peab revisjoni komisjon sellistele asjadele tähelepanu juhtimima!
Estelle: Nii kaua kui toiduraha on eelarve piirides, siis peaks kõik korras olemas?!.
Külli: Meie ei ole eelarve tabelit mustvalgel näinud. Peab ära ootama raamatupidaja tabeli 
eelmise aasta kohta.
Kaidi-Ly: Niikaua kui püsib eelarves, siis pole probleeme. Kui osutub probleemiks, siis tuleb 
arvutada, kuidas on  parem.
Kristiina: Kas on veel köögi jutte? Kui ei, siis võtame järgmise teema.

Jannot pole veel saabunud.

 3. Direktori Vallavalitsusele esitatud Kooli eelarve? Palun see Direktoril
meile lahti seletada!

Kristiina: Vaatame siis eelarvet. Kõiki ametikohti eelarves pole loodud on vaja volikogu 
heakskiitu struktuuri muutmiseks. Valla saneerimise kava kohaselt uusi ametikohti luua ei 
tohi.
Kaidi-Ly: Kas puuduvaid ametiülesandeid teenusena sisse osta ei saa.

Janno saabus.

Janno: Vallavanem pidi rahandusministeeriumilt küsima, et kui maavalitsus nõuab uusi 
ametikohti, siis kas ehk ikka tohib.
Kristiina: Janno, kas sa oled esitanud valda sellise eelarve kava, nagu sa oled meilegi 
saatnud? Tänane eelarve-majanduskomisjon seda ei näinud, sest see lükkus edasi. 
Janno: Personali osa ei ületa valla eelarve osa summat. Majanduskuludes on küsimus. See 
planeeritud kulu kataks vaid küttekulu.
Kristiina: Kas see eelnõu, mis meil käes on teine, kui mitte kolmas variant? Kas vallavanem 
on seda näinud? 
Janno: Minul oli majanduskulu rohkem kui Terje (valla raamatupidaja) koostatud eelnõu 
omas, Terjel on 40 000 € võrra väiksem.
Ma olen rääkinud raamatupidaja, aga peab koos vallavanemaga vaatama.
Külli: Sellepärast pidimegi varem kokku tulema, et oleks saanud eelarve komisjonis 
ettepanekuid teha!
Janno: Peame siis vaatama, et kui kool on tähtis, siis peab ka vahendeid andma.
Peab saama 7.0 kohta õpetajaid. vallavanemal oli 6.8 kohta.



Kristiina: Mind hämmastab, et kärbiti majanduskulu. 
Janno: Jah, sest hetkel on planeeritud kulu väiksem kui eelmisel aastal tegelikult kulus.
Kristiina: Kui suur see vaahe siis on?
Janno: 16 000 € lasteaja maja, 20 000 € kool - on kõik majanduskulud kokku.
Elekter eelmise aasta kulude põhjal: 2300 € lasteaias, 3000 € koolis. Prügivedu planeerisin 
rohkem
Külli: Aprillist tuleb uus vedaja, siis võib selle hnínd ka seetõttu muutuda.
Janno: Telefonil on uus pakett, mis ka natuke kallim.
Kristiina: Mis on admin. kulud? Kuhu on arvestatud e-kool?
Janno: IKT all on e-kool. Admini all paber, koopiamasina hooldustasu, liimid
Kristiina: Mis on koopiamasina hooldus?
Janno: Iga koopiat loetakse ja makstakse selle järgi hoolduatsu. Üsna kallis. 200 000 koopiat 
tuleb aastas ja maksame 0,013 senti koopia pealt.
Krsitiina: Äkki oleks vaja uut masinat?
Janno: Ikka võib kaaluda. Admini all veel kaks arvutut, lilled, kaunistused.
IKT all köögiprogramm, netipulk lisaks e-koolile, veebimajutus, IT-haldus, kodulehe 
uuendus.
Kristiina: Kas siit uleb itimehe töötasu ka?
Koolitusrahad on suuremad, kui riik annab. Kas sul on koolituskava?
Janno: Plaanitud on 2-3 grupikoolitust ja mõned individuaalsed. Igaüks võiks saada 120 
eurose koolituse.
Janno: Grupikooltus 600-900 euro vahel, kui koolitaja tuleb siia. Kui mõne naaberkooliga 
klapitada, siis saab veel mõelda odavamalt. 
Kri:stiina Õpetajate küsitluse all olid koolitussoovid kirjas? Neid oled planeerinud?
Janno: Jah.
Kristiina: Kas ajakava on?
Jann: Ei.
Kristiina: Kas maavalitsus soovis ajakava näha?
Janno: Ei olnud otsest ettekirjutust.
Kristiina: Kas koolitus on tööaja sees? Siis tuleb lisaks leida asendus, kellele tuleb maksta.
Estelle: Kui õpetajad peavad oma kolleegidelt lunima asendust, siis on see ebamugav.
Peaks olema reegel, kuidas seda teha.
Janno: Oleks vaja asendusõpetaja panka.
Kristiina: Seda võimalust pole.

Arutelu võimalike asendusreeglite osas.

Kristiina: Eelarvest veel. Kas transpordi summa on sama?
Janno: 2014 oli 2800 €. Selleks aastaks 2300 €.
Kristiina: Vähem planeeritud?
Estelle: Oma transpordiga sai enamus sõite eelmisel aastal tehtud.
Kristiina: Kas sellest on probleeme olnud?
Niina: Veel pole olnud.
Janno: ujumine tuleb alles sellel õppeaastal.
Niina: Ja olümpiaadid ka.
Janno: Bussi rent on väga kallis. 



Kaidi-Ly: Oma transpordiga veatakse ka mujal.
Kristiina: Kas bussisõidud on teada? 
Estelle: Jah 2 sõitu. Sooviks, et teatrisse saaks. Sinna ei lähe kõik koos, st osa klasse oma 
transpordiga.
Kristiina: Priisata pole midagi. Õppevahendite summa - kas lisaks riigile ka vallast tuleb lisa?
Kas selle raha eest saab õpikuid ja töövihikuid?
Janno: suuremad üleminekud on läbi, 1702, 61 euro eest õpikud tellitud. Kui just inimesi 
peaks juurde tulema, siis on vaja juurde tellida. Üle mitme aasta saab osta ka muid 
vahendeid, katsevahendied jne.
Kristiina:  Aga lasteaiale?
Janno: Meisterdamiseks saavad admin kulu alt.
Kristiina: Eelkooli jaoks?
Niina: Eelkooli on nii vähe, et selle jaoks pole vaja.
Kristiina: Kas lasteaed tuli oma vahenditega eelmisel aastal toime?

Arutelu lasteaia kohamaksu laekumise osas - et kus eelarve real kajastub
Janno: Küsin Terje käest. 

Kristiina: Kokkuvõtteks - Janno on saatnud täiendatud eelarve üleeile vallavanemale.  
Tagasisidet pole veel saanud? Kõiki töökohti sa ei pruugi ju saada? Volikogu otsust on vaja, 
et struktuuri muuta?

Külli: Kas oled teinud vallavanemale ametliku ettepaneku?
Janno: Jah. Infojuhi töökohustused panin sekretäri töökohustuste alla.
Kristiina: Mis selle koha suurus tuleb?
Janno: 0.2 kokku.
Kristiina: Õpetajate kohti on sul praegu 6.8. Seega on vaja muuta kõiki ametikohti sh 
ringijuhte.

Arutelu ringijuhtide teemal. 

Kristiina: Lasteia personali palk teeb muret. Volikogu liikmetele teadmiseks, siis lasteia 
õpetajate töötasud on millised?
Janno: bruto 900 € kõrgharidusega õpetaja täiskohaga koolis
lasteaed bruto 598 €
Olen teinud ettepanekuid.
Külli: Aga kuhu lauasahtlisse see on jäänud? Volikogusse pole need jõudnud!
Kristiina: Lasteaia õpetaja konkurss nagu mäha ei läinud hästi. Lastega töötamine on nii suur 
vastutus. 
Estelle: Väikekoolides täiskohaga õpetajaid väga polegi.

Arutelu väikeste koolide ja liitklasside eripärade kohta.

Anneli: Kas majandus- eelarve komisjonis on ettepanekuid tehtud palkade suurendamiseks?
Külli: Protokollides  pole seda näha!
Kristiina: Muusikaõpetaja + liikumisõpetaja lasteaias. 0.25 ametikohta on ette nähtud. 



Liikumisõpetaja juures ma seda ei näe?
Janno: Kui kooli kehalie kasvataja teeb lasteaias tunde, kas peab olema eraldi kohad?
Kaidi-Ly: Eelarve read on ju erinevad? 
Janno: Edaspidi saab tema ametijuhendisse sisse, et ta teeb ka lasteaias.

Kristiina: Kas sai kõik? Seega volikogu peab III lugemisekl eelarve nüüd vastu võtma? Nii 
nagu Terje on paberile pannud?
Külli: Lisaeelarvega antakse siis juurde, kui vaja. Võimalus on ka ridasid omavahel ümber 
tõsta.
Kristiina: Volikogi otsusega struktuuri saab ikka  muuta, kui ka eelarvesse sel aastal ei 
jõudnud. Hoolekogu seisukoht, et Janno esitatud eelarvele on toeus.  Janno räägib 
vallavanemaga.

4. Direktoril oli ülesanne edastada Vallavalitsusele õppevahendite
nimekiri (mis on puudu ja mis olemas). Oleks soov sellega ka hoolekogus tutvuda.

Kristiina: Arvo tegi ettepanekuid, et võiks olla pingereana välja toodud, mida on vaja.
Kas Janno lähtus õpetajate küsitluse vastustest?
Janno: pingereas digiklaver ja audioseade esimesed.
Kristiina: Kes nende eest vastutab?
Niina: Rulood on tähtsamad. Kui päike klassidesse paistab, ei saa keegi rahulikult tööd teha.
Kristiina: Seega need esimeseks!
Maret : Maakaart oli ka teemaks?
Leila: Kas seina peale näidata ei saaks?
Janno: Pesukuivati oli ka tähtis. Lasteaia ülesse rühma oli vaja ka voodipesu. Kõike oleks ju 
vaja.
Anneli: Kui kõikide laste õppimist segab päike, siis vaja ruloosid.
Kristiina: Hoolekogu palve, et tekiks pingerida!
Arutelu, mis on tähtsam.

    5. Jooksvad küsimused ja informatsioon

Kristiina: Kaidi-Ly on teinud kodutööd. 
Kaidi-Ly: Jah. Viisin läbi lastevanemate rahulolu uuringi.1-3 ja 7-9 klassi 10 õpilase 7 perest 
kõik lapsevanemad on vastanud, et nad on rahul lapse klassijuhatajaga.

Aineõpetajatega oli üldiselt rahul 6 tükki. Toodi välja matemaatika tunnid 3e puhul,. Üks 
ütles, et vene keeles hinde parandamisega probleeme.

Õppetöö sisulise poolega olid kõik rahul.

Laste õpitulemustega olid rahul pooled. Ja rahul ei olda laste enda õppimisega.

Laste klassivälise tegevusega olid üldiselt rahul. Kaks vanemat soovisid rohkem üritusi. 
Lapsed võiks ka ise aktiivsemad olla.



Küsimusele “Mida peate kooli kõige suuremateks probleemidest?” vastati, et  üldiselt oldi 
rahul. 2 vanemat ei olnud rahul kiusamisega ja juhtimisprobleemidega.

Küsimus “Mida pead Peetri kooli tugevuseks?”
6 - väiksus on tugevus - kõik tunnevad kõiki.
1 -lapsevanem ei nimetanud ühtegi tugevust.

Üldiselt selles vanuseastmes oli üldiselt kooliga rahul.

Tegemist oli telefoniküsilusega -

Kristiina: Ma saan aru, et Kaidi-Ly saadab kokkuvõtte ka kirjalikult. Mina saan siis selle 
põhjal oma vanuseastmega sama teha.

Leila: Lasteaia osas siis peaks sama tegema?

Kristiina: Järgmine koosolek 9.aprillil 2015 kell 19.00 siinsamas.


