
Peetri kooli hoolekogu protokoll

10.05.2017, Peetris

Algus: 18.00
Lõpp: 18.45
Osalesid: Liisi  Välb,  Kaidi-Ly Välb,  Niina Raitmaa, Getter Klaas,  Külli  Majori,  Kristina Ivask, 
Rainer Tõnnis.

Päevakord:
1. Tunnustamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Aasta Õpetaja, Aktiivse Õpilase ning 

Eduka Õpilase valimine. 
2. Hariduspreemiate maksmine.
3. Õppekorralduse muudatused 2017/2018 õppeaastal. 

Arutelu ja otsused:

1. Tunnustamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Aasta Õpetaja, Aktiivse Õpilase 
ning Eduka Õpilase valimine. 
Esildistega  tutvumine.  Rainer  Tõnnis  luges  saabunud  esildised  ette.  Otsustati,  et  iga 
kohalolija saab igas kategoorias anda ainult ühe hääle. 

Aasta Õpetaja nominendid:
Hedi Jürgen – 1 hääl
Ene Pappel – 4 häält
Janno Nau – 2 häält

Aktiivse Õpilase nominendid:
Liisi Välb – 4 häält
Karolin Kons – 3 häält.

Eduka Õpilase kategoorias ei olnud nominente esitatud. 

OTSUS: Tunnustada Aasta Õpetaja tiitliga Ene Pappelit ja Aktiivse Õpilase tiitliga Liisi 
Välbi. 
Lepiti  kokku,  et  hoolekogu  aseesimees  esitab  hoolekogu  nimel  avalduse  Kareda  valla 
sotsiaalkomisjonile aktiivse õpilase toetuse väljamaksmiseks.

2. Hariduspreemiate maksmine.
2016/2017 õppeaastal on maakondlikel olümpiaadidel saavutanud esikolmiku kohti  kaks 
õpilast:
Sten Egert Liivak III koht inglise keele olümpiaadil VIII klasside arvestuses ja 
Liisi Välb III koht eesti keele olümpiaadil IX klasside arvestuses.

OTSUS: Taotleda Kareda valla sotsiaalkomisjonilt haridustoetust Sten Egert Liivaku ja Liisi 
Välbi toetamiseks.
Lepiti  kokku,  et  avalduse  Kareda  valla  sotsiaalkomisjonile  toetuse  taotlemiseks  esitab 
hoolekogu aseesimees. 

3. Õppekorralduse muudatused 2017/2018 õppeaastal. 
Rainer Tõnnis tutvustas kolme võimalikku muudatust:



a) Uuel õppeaastal on kooli üldhariduse osas 5 klassikomplekti.

b) Minna üle trimestrite süsteemile. 
Selle küsimuse on kooli õpiulasesindus oma koosolekutel läbi arutanud ja heaks kiitnud.

c) Kas jääda nelja vaheaja juurde või minna üle viiele vaheajale?
Kooli õpilasesindus on seda punkti oma koosolekul arutanud ning õpilased soovivad jääda 
nelja vaheaja juurde. Täna on õpilastega kodudesse küsimustik laiali saadetud, et selgitada 
välja lastevanemate seisukohad. Vastuseid oodatakse tagasi hiljemalt 22. mail.

See kolmas punkt vajab veel aega, kui vastused saabuvad, aga kahe esimese punkti kohta 
saab hoolekogu ikkagi oma seisukoha kujundada.
Kaidi-Ly Välb: Kas paneme siis hääletusele?
Rainer Tõnnis: Paneme jah.

Kes on poolt, et sügisest jätkatakse 5-klassikomplektiga? - kõik poolt
Kes on poolt, et minna üle trimestrite süsteemile? - 5 poolt, 1 vastu

OTSUS: Jätkata sügisel 5-klassikomplektiga ning minna üle trimestrite süsteemile. 

Muu arutelu: 

Getter Klaas: Kuidas suvel lasteaed lahti on?
Rainer Tõnnis: Valverühma ei saa teha, sest seal võib olla kuni 18 last,  aga praegu on suveks  
lasteaias käimiseks soovi avaldatud 26 lapse osas. Kahte rühma saame puhkuste perioodil pidada  
sel moel, et praegused õpetaja abid saavad sel perioodil õpetajateks ning otsime ajutiselt uued  
õpetaja abid.
Kristina Ivask: Tean, et mujal on tehtud nii, et suveperioodiks küsitakse toiduraha ettemaksu, see  
tagab, et need lapsed ka päriselt kohal on. Ainult haigus vabastab.
Getter Klaas: Jah, muidu avame kaks rühma, aga pärast on ikka ühe rühma jagu lapsi kohal.
Rainer Tõnnis: Saame lähtuda nendest andmetest, mis meil täna teada on.

Lepiti kokku, et järgmine hoolekogu koosolek toimub 13.juunil kl 18.00

Koosolekut juhatas                                                                                    Protokollis

Külli Majori                                                                                              Kaidi-Ly Välb


