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1. RAHULOLU KÜSITLUSE VÄLJATÖÖTAMINE 

Kas on vaja ja miks on vaja? 

Saaks tagasisidet keda, mida vaja muuta, arendada. Kokkuvõte läheks sisehindamise 

aruandesse. Kuidas küsitlus läbi viia, kas internetis või paberil, internetis lihtsam täita ja 

vastuseid analüüsida. 

Direktor tegi ülevaate Sten Egert Liivaku koostatud küsitlusest, mis koostati eelmisel 

õppeaastal õpilaste seas. 

2. LASTEAIA LAHTIOLEKU AJAD PUHADE AJAL 27.12.2017-02.01.2018 

Lasteaia õpetajate ettepanek: on valverühmad 

OTSUS: ühehäälselt kõik nõus. 

      3 .PEETRI KOOLI EELARVE TÄITMINE 

Direktor andis ülevaate. Probleemiks on lasteaia majanduskulu, kuna oli vaja likvideerida 

veeavarii. Probleem on ka koolitoidu osas. 

Getter Klaas: Mis sai eelmisel korral arutatud hommikupudru pakkumisest? 



Rainer Tõnnis: Vahetundide kestvust muuta ei saa, sobiks vaid juhul kui lapsed sööksid 

koolimajas. 

Jätkuvalt on kulu palju ja sööjaid vähe, ainult 3 last. 

Getter Klaas: Kas küsida laste paremaks ja kvaliteetsemaks toitlustamiseks vanematelt 

lisaraha? 

OTSUS: Lisada see küsimus rahulolu küsitlusse. 

      4. TÄIENDAVA PERSONALI OTSING 

Getter Klaas:  on kuulutus, et vajatakse õpetajat üks-ühele õpetajat. 

Rainer Tõnnis: Tekkis vajadus vastavale õppele ja kuna oma õpetajatest polnud keegi nõus, siis tuleb 

leida inimene väljastpoolt, tuleb leida ka lisarahastus. 

On tööl ka uus koristaja. 

Getter Klaas: Kas õpilased üldse ei korista? 

Rainer tõnnis: Õpilased koristavad kaks korda aastas parki. Klassi koristamist õpilastelt ei nõuta. 

Lapsed on ise väga töökad ja abivalmid. 

5. INFORMATSIOONID 

Getter Klaas: Age Hallen loobus oma kohast hoolekogus. 

Kristina ivask: Teavitame lapsevanemaid, kas nad on nõus uue kandidaadiga, nendelt kes facebookis 

pole saame küsida rühmas. 

Maja ümberkorraldus. 

Tuua põhikooli osa pastoraadi osasse ja uus osa välja rentida. 

Getter Klaas: Õpetajad on nõus. Hoiaks kokku majanduskuludelt ning rent aitaks toetada kooli. 

Hedi Jürgen: oleks vaja ka privaatset ruumi kus õpetaja, sotsiaalpedagog või logoped saaksid tegeleda 

lapsega segamatult. 

Rainer Tõnnis: Remont uuel aastal, kolimine suvevaheajal. Poiste tööõpetus vallamajas. 

Koolis vaja koristamis talguid ja vana kola ära vedada, saab hulga ruumi juurde. 

Kokku uuesti veebruaris, kuupäev täpsustamisel. 

Getter Klaas                                                                                                      Aile Krass 

Juhataja                                                                                                             Protokollija 


