
Peetri kooli hoolekogu protokoll 

14.03.2017 

Peetris 

Osalesid: Liisi Välb, Kaidi-Ly Välb, Niina Raitmaa, Raina Langerpaur, Getter Klaas, Külli Majori, 

Kristina Ivask (saabus teise punkti ajaks, lahkus enne informatsioone), Rainer Tõnnis, Anres Arendi 

(saabus informatsioonide ajaks). 

Päevakord: 

1. Uue hoolekogu liikme valimine. 

2. Peetri kooli palgakorralduse põhimõtted. 

3. Järelvalve õiend. 

4. Kooli suhe MTÜga Peetri Lapsed. 

5. Kooli arengukava uuendamine. 

6. Laste ja noorte kultuuriaasta rakendamine. 

7. Informatsioonid. 

Arutelu ja otsused: 

1. Uue hoolekogu liikme valimine. 

Rainer Tõnnis: Riina on esitanud lahkumisavalduse. Kas kutsume kokku uue lastevanemate 

üldkoosoleku? 

Kaidi-Ly Välb: Minu aravates ei ole see nüüd õppeaasta lõpus enam mõistlik. Ega selle paari 

kuuga siin midagi suurt ei muutu.  

Külli Majori: peetri kooli kodukorrast tulenevalt peab hoolekogus olema 7 liiget ja praegu 

meil on. 

OTSUS: Valida uus hoolekogu liige sügisel. 

Poolt 6 häält, vastu ja erapooletuid 0. 

 

2. Peetri kooli palgakorralduse põhimõtted. 

Rainer Tõnnis andis ülevaate. 

OTSUS: Heaks kiita ja suunata edasi aprillikuu volikokku. 

Poolt 7häält, vastu ja erapooletuid 0. 

 

3. Järelvalve õiend. 

Rainer Tõnnis andis ülevaate. Kaks ettekirjutust tuleb täita 1.aprilliks ja 5 ettekirjutust 

31.augustiks. Tugispetsialistide ametikohti on kõige raskem täitavõttes arvesse nõudmiste ja 

palga suhet. 

Hoolekogu võttis teadmiseks. 

 

4. Kooli suhe MTÜga Peetri Lapsed. 

Külli Majori: Mida sellega on ülde mõeldud? Kes selle küsimuse üldse tõstatas?  

Kohapeal ei leitud vastust.  

Rainer Tõnnis: Koostöö on ju olnud,nt bussipeatuse uuendamine. 

Kaidi-Ly Välb: MTÜ nagu iga teine organisatsioon, ei ole asi iseenesest, vaid seal olevad ja 

tegutsevad inimesed. Mis neid inimesi ühendab ja mille nimel nad tegutsevad, see on küsimus. 

Ja kas on motivatsiooni. Omal ajal loodi MTÜ raha saamiseks. Kui vabaühenduste mõiste on 



tänases ühiskonnas muutunud. Toetatakse neid organisatsioone, kes on ise orgaanilised ja 

elusad organisatsioonid ja kellegi käepikendused ei ole enam prioriteet. Meil on kasutatud 

mõistet: kooli MTÜ. Kaasajal ei saa MTÜ olla kellegi oma vaid on iseseisev üksus ja nii tuleb 

seda ka käsitleda, kui soovitakse toetusi saada. Koostöö partneritega on muidugi alati 

teretulnud.  

Külli Majori: 1.aprilliks saab KOPi taotluse esitada, kas koolil on vajadusi, ideid? 

Kohapeal neid ideid ei loodud. Lepiti kokku, kui tekib, siis püütakse sügisel uuesti. 

 

5. Kooli arengukava uuendamine. 

Rainer Tõnnis: Oleme lasteaiaõpetajatega arengukava läbi vaadanud ja koolis on samuti töö 

pooleli. Kas hoolekohul on ettepanekuid? Ettepanekuid võib teha jooksvalt. 

OTSUS: Augustis tehakse lõplik otsus arengukavamuudatusteks, seni teha ettepanekuid. 

Poolt 7, vastu ja erapooletuid 0. 

 

6. Laste ja noorte kultuuriaasta rakendamine. 

Külli Majori: Millest see küsimus on üldse tekkinud? 

Getter Klaas: Mina lihtsalt küsisin,sest jagasin Nopi Üles taotlusvooru kohta infot. 

OTSUS: Getter saadab kõigile info uuesti. 

Poolt 7, vastu ja erapooletuid 0. 

 

7. Informatsioonid. 

7.1.  Töö- ja puhkelaager. 

Külli Majori: Meie oleme valmis tegema, kui osaleb vähemalt 5 õpilast ja õpetaja on 

olemas. 

Liisi Välb: Ma võin õpilasesindusega läbi arutada. 

Ettepanek: Direktor annab märtsi lõpuks teada,palju on lapsi ja kes on õpetaja. 

 

7.2.  Vanapaberi kogumine. 

Rainer Tõnnis: Sel aastal kampaaniat ei ole, aga Väätsa prügila on lubanud tasuta ära viia. 

Getter Klaas: Paljud on küsinud, kas kogutakse. 

Külli Majori: Kool võiks kogudaja teha teeme Ära talgupäeva raames ka ühtlasi 

vanapaberi pealeviskamise kui vaja. 

Ettepanek: Liituda teeme Ära kampaaniaga 5.mail. Getter paneb info Vallalehte ja teeb 

plakatid. 

 

7.3. Aktiivne Õpilane, Edukas Õpilane, Aasta Õpetaja 

Õpilasesinduse arvates on vaja statuute uuendada ja sisud pealkirjadega vastavaks muuta. 

Ettepanek: ÕE teeb oma ettepanekud ning need esitatakse järgmisesse hoolekokku 

ülevaatamiseks, kus kuulutatakse nominentide esitamine avatuks.  

 

 

Koosolekut juhatas                                                                                    Protokollis 

 

 

 

 

Külli Majori                                                                                              Liisi Välb 


