
PEETRI KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Koht: Peetri Kool 

Toimumise aeg: 18. september 2017 

Kell: algus kell 18.00, lõpp 20.00 

Koosoleku juhataja: Andres Arendi 

Protokollija: Getter Klaas 

Võtsid osa: Andres Arendi, Külli Majori, Niina Raitmaa,Raina Langerpaur, Rainer Tõnnis 

(direktor). 

Puudujad: Kristina Ivask, Kaidi-Ly Välb 

PÄEVAKORD: 

 

1. MTÜ Peetri Lapsed  

2. Peetri Kooli ametikohad 

3. 2018 aasta eelarve 

 

1. MTÜ Peetri Lapsed  

Kuulati juhatuse liikme Tõnu Taali ettekannet MTÜ tegevusest. Juhatusse kuulub lisaks veel 

hoolekogu liige Külli Majori ja endine õpetaja Taavi Tikerpalu. MTÜ juhatuse soov oleks 

MTÜ tegevused lõpetada. MTÜ hallata on Peetri kooli bussiootepaviljon ja ronimissein kooli 

hoovis. Kahjuks pole võimalik antud varasid üle anda kohalikule omavalitsusele ja koolile. 

Arutluse käigus jäi lauale kolm varianti. 

1) Tõnu Taal viib MTÜ Peetri Lapsed varad MTÜ Karesseni bilanssi 

2)  Leitakse uued liikmed, kes hakkaksid edasi MTÜ Peetri Lapsed alt tegutsema 

3) Leitakse mõni teine MTÜ, kelle bilanssi varad üle viia. 

Getter Klaas: MTÜ Peetri lapsed peaks leidma uued liikmed, muidu kaob üks MTÜ ära mille 

alt saaks edaspidi projekte kirjutada. 

OTSUSTATI: Levitada infot rahvale, et leida inimesed kes hakkavad edasi MTÜ alt 

tegustema.  

2.   Peetri Kooli ametikohad  

 

Eelmisel hoolekogu koosolekul anti direktor Rainer Tõnnisele ülesandeks selgitada välja 

huvijuhi tegelik ametikoha suurus. Huvijuht on tööle võetud koormusega 0,2 vaja on 

tegelikkuses 0,4 kohta. 

 

Ühe ringijuhi asemel luuakse pikapäevarühma õpetaja koht sama palgamääraga, mis 

ringijuhil. Uue inimesena on sellele ametikohale tööle võetud Viive Obermann, kuna tööl 

olevad õpetajad lisakoormust ei soovinud. 



 

Hetkel on täitmata sekretäri, infojuhi ning majahoidja ametikohad.  

 

Arutuse all oli ka HEV koordinaatori ametikoha koormus, mille võiks muuta praeguse 0,1 

asemel 0,2-ni. 

 

 

OTSUS: Hoolekogu toetas ühehäälselt Direktori poolt tehtud muudatusi palgamäärade osas 

ning tehti ettepanek Huvijuhi koormus viia vastavusse tegelikkusega ehk siis 

nominaalkoormuseks on 0,4 kohta. 

 

 

 

3.           Peetri kooli 2018 aasta eelarve 

 

Kooli poolt on esitatud mitmeid ettepanekuid vallavalitsusele Peetri kooli lasteaia kohatasu 

tõstmiseks, selleks on olemas ka lastevanemate toetus. Koolipoolne soov on siduda lasteaia 

kohatasust tekkiv tulu otseselt lasteaia õppevahendite summaga. Vallavalitsus on eelnõu 

tagasi lükanud.  

 

Vallavalitsus ei pea otstarbekaks tõsta kohamaksu, kuna haldusreformiga tõuseb kohatasu 

niigi. Selle asemel püütakse leida 2017. aasta lisaeelarvest lasteaia õppevahendite ostmiseks 

lisaraha. 

 

ETTEPANEK: Lasteaia kohatasu soodustus võiks edasi kanduda ka siis, kui sama pere lastest 

üks käib lasteaias ja teine õpib Peetri koolis.  

 

(Lasteaia kohatasu soodustuseks tuleb esitada Vallavalitsusele avaldus. Kui lasteaias käib 2 

last saab teine kohamaksule 50% soodustust ja kolmas laps saab lasteaiakoha tasuta.) 

 

OTSUS: Hoolekogu toetab lasteaia kohatasu jäämist 8,5 €. 

 

 

Juhataja        Protokollija 

Andres Arendi        Getter Klaas 


