
PEETRI KOOLI HOOLEKOGU 
PROTOKOLL 

09.01.2023 
 

Koht: Peetri Kooli koolimaja klassiruum 
Algus: 18:00  
Lõpp: 20:10 
Juhatas: Triin Majori 
Protokollis: Liisi Sakkool 

 
Koosolekul osalesid: Ireen Lehtmets, Ann Raukas, Getter Klaas, Ene Pappel, Merlyn Sirelbu, 
Aile Krass, Liisi Sakkool, Triin Majori, Kristel Saar, Triin Tippi (veebi vahendusel) 
 
Koosolekult puudus: Külvar Mand 
 
PÄEVAKORD 

1. Arengukava senise täitmise ülevaade, tulevikuvaated (ettekandja direktori kt)   
2. Peetri Kooli 2023.a. eelarve tutvustus (ettekandja direktori kt) 
3. Hoolekogu tööplaani arutelu/ koostamine  
4. Jooksvad küsimused 

 
 
KOOSOLEKU KÄIK 
 
Koosoleku päevakorrapunktide kinnitamine 
 

1. Arengukava senise täitmise ülevaade, tulevikuvaated  
 

• Getter Klaas (direktori kt) tegi ülevaate senisest arengukava täitmisest ja tõi välja mõned 
olulisemad tähelepanekud 

• Koolil ja lasteaial puuduvad enda fotokaamerad- soov oleks soetada kooli/ lasteaeda oma 
fotokaamerad, praegu kasutavad õpetajad oma mobiiltelefone või kaameraid 
koolisündmuste/ürituste pildistamiseks ja jagavad neid ka lastele. 

•  Edaspidi vastutab Järva teenused majapidamistarvete tellimise ja ostmise eest ning 
tegeleb remonditöödega jms 

• Peetri kooli koolimajas puudub ventilatsioon- olemas on ventilatsioonitorud aga 
puuduvad ventilatsiooniagregaadid 

• Teraapia ja loovustuba- koolimajas ja lasteaias tuntakse puudust sellisest toast, kahjuks 
selleks rahalised vahendid puuduvad. Tegemist on toaga, kus on võimalik minna lastel 



rahunema või lõõgastuma. Aitaks lastel oma emotsioonidega tegeleda- vaadata 
laavalampi, pikutada kuskil ergonoomilisel lamamistoolil või tehakse seal värviteraapiat. 

• Lasteaia hoone energiatõhususe tagamine- 2023 aasta lõpuks peavad kõik selleks 
vajalikud tööd tehtud olema 
 

• Õpetajate tunnustamine- tunnustamine võiks olla alates 5-ndast tööjuubelist 
Mis võiks olla vääriliseks kingituseks? Ühe ideena pakutakse välja lillekimp ja 
raamatupoe kinkekaart. Hoolekogu liikmetel on aega veel ideid välja mõelda, otsust veel 
vastu ei võetud. 
 
 
2. Peetri Kooli 2023.a. eelarve tutvustus 

 
• Getter Klaas (direktori kt) tegi ülevaate nii eelmise, kui selle aasta eelarvest ja rääkis läbi 

milliseid tegevusi kuskil kajastatakse. 
• 16.jaanuarini on aega teha muudatusettepanekuid eelarve kohta.  
• Inventari puudus- koolimajja on juurde vaja ergonoomilisi õpilaste toole, Väikese Peetri 

rühma ruumi on vaja ruloosid, saali suur vaip on lasteaia avamise ajast saati üks olnud- 
see tuleks välja vahetada. 

• Eelmisel aastal oli kokku neli lisaeelarvet- vallalt taodeldi toiduainete raha juurde nii 
koolile kui lasteaiale 

• Hoolekogus tehti ettepanek küsida raha juurde põrandate remondiks- Kõigi kolme 
rühmaruumi põranda renoveerimiseks.Väikese Peetri ja Peetrikese rühma garderoobi 
põranda uuendamiseks (ka garderoobide põrandatel kooruv lakk on tervisele kahjulik)  

 
3. Hoolekogu tööplaani koostamine:  

 
• 30. jaanuariks tuleb kõigil hoolekogu liikmetel tutvuda lasteaia õppekavaga ja teha 

vajadusel muudatusettepanekud 
• 13. märtsil kell 18 toimub lasteaias korraline hoolekogu koosolek- päevakavas õpetajate 

tunnustamise kord ja osalemine üritustel ja talgutel 
• 5. juunil kell 18 toimub lasteaias korraline hoolekogu koosolek 
• 21. augustil kell 18 toimub koolimajas korraline hoolekogu koosolek- päevakavas uus 

eelarve ja hoolekogu tööplaan ja tegevuskava 
 

4. Jooksvad küsimused 
 

• Kas uus koolibuss on juba teel? Getter: Ei, bussi ei tule ka. Järva-Jaani vana buss enam 
käima ei hakka, Peetrisse uut ei tule. Sotsiaaltöötajad on lapsi seni vedanud. 



• Kas lasteaia koha taotlemise avalduse esitamisel tuleb lapsevanemale ka tagasiside kas 
koht on olemas või ei ole? Getter: Jah, on saadetud kuid tihti lähevad rämpsposti. 
Vastuste saatmisega on olnud segadusi. Varem toodi taotlused otse lasteaeda, enam 
paberil taotlusi ei aksepteerita. Taotlus tuleb saata otse valda, eeldasime, et vald teavitab 
kuna neil on lasteaias käivate laste arvud teada. Vald ei ole vastuseid lapsevanematele 
saatnud. Peab selguse saama, et kõik taotlused saavad ka vastatud. 

• Praeguse Järva valla koalitsioonilepingus on hariduse all punkt: vabastame Järva valla 
lasteaedades käivate laste vanemad toiduraha tasumisest või kohatasust. Mis arengud 
selle osas on toimunud? Getter: Suure tõenäosusega ei tule, rahalisi vahendeid pole. 
Vahepeal oli juttu, et riik hakkab lasteaialaste toiduraha ka kompenseerima nagu 
koolilastel, seda pole tulnud. 

 

 
 

 
 


