
PEETRI KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  

Koht: Peetri Kool  

Toimumise aeg: 30. august 2017 

Kell: algus 18.00, lõpp 20.30 

Juhataja: Andres Arendi 

Protokollija: Kristina Ivask 

Osalejad: Getter Klaas, Külli Majori, Raina Langerpaur, direktor Rainer Tõnnis 

Puudujad: Kaidi-Ly Välb, Niina Raitmaa 

PÄEVAKORD: 

1. Ülevaade õpetajate koosseisust 

2. Ülevaade õpilaste koosseisust 

3. Peetri Kooli lasteaia õppekava muudatuste kooskõlastamine. 

4. Peetri Kooli 2018. a eelarve projekti tutvustamine. 

5. Muud küsimused, info 

1. Direktor Rainer Tõnnis tutvustas hetkeolukorda ja muudatusi õpetajate koosseisus.  

Vahetus 4 õpetajat: matemaatika, kunstiõpetus, kehaline kasvatus ja eesti keel. Konkurss 

kuulutati suvel välja kahele kohale: kehaline kasvatus ja matemaatika. Konkursi tulemusel leiti 

küll kehalise kasvatuse õpetaja, kuid ta loobus, seoses magistriõpingute ja tööle asumisega Järva-

Jaani Gümnaasiumisse. Mõlemad konkursi tulemused luhtusid.  Hetkel on pooleli matemaatika 

õpetaja kandidaatidega läbirääkimised, kedagi kindlat veel pole. Vajadusel leitakse sobivad 

inimesed oma maja seest.  

Eesti keelt hakkab andma Lea Tammiste ja kunstiõpetust Kaidy-Ly Välb.  

Hoolekogu juhtis tähelepanu asjaolule, et viimati nimetatutel puudub erialane kvalifikatsioon. 

Eripedagoog-logopeed jääb samaks. Jätkab Maaja Vilipõld. 

Sotsiaalpedagoogi koht jääb täitmata, kuna kvalifikatsioonile vastavat kandidaati pole leitud.  



Hoolekogu küsimuse peale, kas vajadus sotsiaalpedagoogi ametikoha järele on olemas, vastas 

direktor jaatavalt. 

Kooli koristajana alustab tööd Sirje Laurson. 

HOOLEKOGU ETTEPANEK DIREKTORILE: Koheselt kuulutused üles panna kõikidele 

vabadele ametikohtadele: Töötukassa, Järva Teataja ja Õpetajate Leht. 

2. Direktor Rainer Tõnnis andis ülevaate õpilaste arvust nii lasteaias kui koolis.  

Lasteaias on lapsi hetkeseisuga 27. 

Koolis alustab 1. septembril 2017 kooliteed 25 last. Kooli on juurde tulnud 4 õpilast, 2 uut 

õpilast esimesse klassi, 1 õpilane 8. klassi ja 1 õpilane 9. klassi.  

Koolist lahkus 2 õpilast.  

Õppetöö korraldatakse 5 klassikomplektina.  

2.1. Hoolekogu liige Getter Klaas täpsustas laste arvu huviringides osalemise kohta. 

Peetri koolis on järgmised huviringid: loovring, draamaring, kunstiring, käsitöö, robootika. 

Lasteaias tantsuringi toimumine hetkel veel lahtine.  

Hoolekogu liige Getter Klaas selgitas, et suvel toimunud  kokkusaamisel õpilastega selgus, et 

lastel oleks huvi rohkem spordiringide suhtes, näiteks  maadlusring, sulgpall, jalgpall. 

HOOLEKOGU ETTEPANEK DIREKTORILE: Koheselt kuulutused  üles panna kõikidele 

vabadele ametikohtadele ja lisada sinna juurde ka huvialaringide  tegevusjuhendajate kuulutused.  

Hoolekogu esimees Andres Arendi lisas, et kuulutust võiks jagada lisaks eelpool väljatoodud 

kanalitele ka Facebooki keskkonnas.  

3. Direktor tutvustas muudatus ettepanekuid Peetri Kooli lasteaia õppekavas, mis olid 

tingitud riikliku järelevalve õiendis  välja toodud puudustest.    

Direktor selgitas, et õppekavas puudub osa, mille kaudu tutvustatakse lastele paikkonna 

kultuuripärandit. Kuigi tegevuskavast selgub, et vastavaid tegevusi on laste ja lastevanematega 

aasta jooksul läbi viidud.  



Hoolekogu liige Kristina Ivask lisas selgituseks, et paikkonna kultuuripärandi tutvustamine on 

sel õppeaastal Peeri Kooli lasteaia peaeesmärk, et see valdkond saaks põhjalikult läbi töötatud ja 

ka vastavalt tegevuskavas ja ainekavas dokumenteeritud.  

Direktor tutvustas pedagoogilise nõukogu ettepanekut lisada õppekavasse osa, mis puudutab 

tööd liitrühmades.  Ülejäänud muudatused puudutasid mõistete täpsustamist ja Peetri Kooli 

arengukavaga ühtlustamist.  

HOOLEKOGU KIITIS MUUDATUSED ÜHEHÄÄLSELT HEAKS.  

4. Direktor tutvustas Peetri Kooli 2018 aasta eelarve projekti. 

Direktor tutvustas muudatusi erinevate ametikohtade palganumbrite suurendamise osas.  

Hoolekogul tekkis küsimus majahoidja ametikoha kohta, kuna koolil puudub hetkel  majahoidja. 

Direktor selgitas, et majahoidja ametikoht on Kareda  Vallavalitsuse juures.  

Hoolekogu soovitas fiktiivse  majahoidja ametikoha eelarve realt ära kustutada, kuna tekitab 

segadust. Samas tekkis hoolekogul küsimus, kas tulevikus ei saaks majahoidja ametikohta 

ühildada koristaja ametikohaga.  

Direktor tutvustas ettepanekut suurendada huvijuhi palgamäära 1000 euroni. Samas kui koormus 

jääks endiseks. Põhjenduseks tõi direktor välja, et huvijuhi koormus on tegelikkusest tunduvalt 

suurem, lisatööd on siiani tasustatud direktor käskkirjaga 1,5 kordse palgamääraga. Eriti palju on 

tööd jõulude ajal, kui on vaja saali kaunistada ja jõulupidusid ette valmistada. Probleemina tõi 

direktor välja ka asjaolu, et huvijuhil ei ole  siiani oma kabinetti.  

Hoolekogu liikmete vahel puhkes pikk ja põhjalik arutelu, huvijuhi palgasuuruse ning 

töökoormuse üle. Küsimusi tekitas ka asjaolu, et huvijuht ei pea oma tööajal asutuses viibima 

vaid võib seda teha näiteks kodus. Välja toodi asjaolu, et ka laste arv on olnud pigem languses.  

Hoolekogu liige Kristina Ivask juhtis tähelepanu asjaolule, et huvijuht on juhtkonna liige ning 

peaks olema kontaktisikuks õpetajate, õpilaste ja juhtkonna vahel. Vajadusel isegi direktorit 

asendama kui viimane on puhkusel või haige. Küsimuse peale, kes asendas direktorit puhkuse 

ajal, augustikuus, kui lasteaed oli avatud, vastas direktor, et direktorit asendas direktor ise.  

Peale pikka arutelu jäi seoses huvijuhi ametikohaga palju küsimusi õhku, palgatõusu puudutavad 

ettepanekud  hoolekogu heakskiitu ei saanud. 



HOOLEKOGU ETTEPANEK  DIREKTORILE: selgitada välja huvijuhi reaalne tööaeg ja 

korrigeerida vastavalt ametikoha suurust.  

Direktor selgitas, et   toiduraha tõuseb vastavalt hoolekogu ettepanekule  alates 1. septembrist 

2017. Toidupäev hakkab maksma 1,25 (praegu 1 euro), kuid kohamaks jääb samaks.   

Hoolekogu, koos lastevanemate üldkoosoleku ja pedagoogilise nõukoguga  on kiitnud heaks 

ettepaneku tõsta kohamaks 12 euroni (praegu 8,50). Direktori sõnul on taotlus kohamaksu tõsta  

Kareda Vallavalitsusse edasi saadetud, kuid Kareda Volikogusse pole ettepanek jõudnud. 

HOOLEKOGU ETTEPANEK HOOLEKOGU ESIMEHELE. ESITADA PÄRING 

KAREDA VALLAVALITSUSSE JA UURIDA LASTEAIA KOHAMAKSU TÕUSU 

PUUDUTAVA ESILDISE JÕUDMIST VALITSUSSE. 

5.Hoolekogu liige Külli Majori küsis järgmise õppeaasta koolivaheaegade arvu kohta. Miks 

otsustas kooli juhtkond  5 vaheaja kasuks, kuigi hoolekogu kiitis heaks ettepaneku jätkata 4 

vaheajaga?  

Peetri Kooli direktor jäi vastuse võlgu.  

  

 

Andres Arendi Kristina Ivask 

Juhataja Protokollija 

 


