Puka Keskkooli hoolekogu koosoleku
protokoll nr. 2
Toimumise aeg: 1. veebruaril 2018. a Puka Keskkoolis
Koosoleku algus 17.00, lõpp 19.00
Juhatas: Urmo Laikask
Protokollis: Ester Muni
Osalesid: hoolekogu liikmed Harri Irv, Age Suun, Rannus Prii, Karel Kuus, Esta Hainsalu, Rando
Undrus, Puka Keskkooli direktor Margot Keres
Puudusid: Ingemar Liigand, Aime Soonvald
Päevakord:
1. Puka kooli tulevik
2. Jooksvad küsimused
1. Puka kooli tulevik
Hoolekogu esimees Urmo Laikask tutvustab kirja, mille ta sai vastuseks vallavanemalt tema
poolt saadetud kirjale.
Pärast Urmo Laikase poolt esitatud küsimust seoses vallavalitsuse liikmete kooli
külastamisega, andis direktor Margot Keres ülevaate toimunud kohtumisest. Kooli
töötajatega olid kohtuma tulnud ka kooli projektinõustajate komisjoni liikmed (see polnud
eelnevalt teada).
Pärast arutelu kooli tuleviku teemal otsustas hoolekogu esimees hääletusele panna
järgmist:
„Hoolekogu on veendumusel, et Puka kooli projekt tuleb igal juhul ja kiiresti ellu viia,
sõltumata sellest, kas valitakse renoveerimine või uue kooli ehitamine. Valiku tegemine
jäägu vallavalitsuse otsustada. Projekteerimise faasis arvestada õpetajate ja õpilaste
arvamusega.“
Hääletuse tulemused: poolt 8 liiget, vastu - 0, erapooletud – 0.
1. Jooksvad küsimused
a) Hoolekogu esimees Urmo Laikask tõstatas probleemi: „Varem said õpilased eduka kooli
esindamise eest rahalise preemia, mis ei olnud suur, kuid õpilasi väga motiveeriv. Seoses
valdade liitumisega on see nüüd kadunud: Kas oleks võimalik see taastada?
Pärast arutelu leiti, et tuleks pöörduda vallavalitsuse poole ettepanekuga:
„Tunnustada õpilasi kooli eduka esindamise korral aineolümpiaadidel ja võistlustel
rahalise preemiaga.“
Ettepaneku poolt 8 liiget
P. s. Kirja juurde lisada andmed, milline summa kulus eelmisel õppeaastal õpilaste
tunnustamiseks.
b) Hoolekogu esimees Urmo Laikask teeb ettepaneku paigutada kooli nn. murekastid, kuhu
õpilane võiks kirjutada probleemidest, millest ta rääkida ei julge. Kastide paigutamise
vastu ei ole keegi, siiski jääb esialgu veel lahtiseks, kuhu need kastid paigutada nii, et
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õpilane julgeks sinna ka oma kirja panna. Esmalt tulebki arutluse alla võtta kastide
asukoht.
c) Direktor Margot Keres annab ülevaate koosolekust, kus ta osales seoses sellega, et alates
1. veebruarist lõpetavad tegevuse alaealiste komisjonid.
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