Puka Keskkooli hoolekogu koosoleku
protokoll nr 2
Toimumise aeg: 6. veebruaril 2015 Puka Keskkoolis
Koosoleku algus 17.15, lõpp 20.15
Juhatas Piret Vahi
Protokollis Ester Muni
Osalesid Puka Kk. direktor Tõnis Mark, Harri Irv, Reelika Hunt, Ana Vink, Iris Valgepea.
Puudusid Urmo Laikask ja Teiri Teder
Päevakord:
1. Arvamuse avaldamine:
1. Puka Keskkooli
a) kodukorra lisa 7 täiendamine;
b) palgakorralduse alused;
c) õpilasesinduse põhimäärus;
d) vastuvõtmise kord;
e) arenguvestluse läbiviimise kord;
f) sisehindamise kord.
2. Puka Keskkooli huvijuhi ametikoha arutamine.
3. Jooksvad küsimused.
1. Arvamuse avaldamine:
a) Puka Keskkooli kodukorra lisa 7 täiendamine
Kuulati ära kooli direktori T. Margi põhjendus, miks lisa on vaja täiendada
niisuguse punktiga.
Otsus:
Anda positiivne arvamus lisa 7 täiendamisele punktiga 1.7. õppekäigud
algavad ja lõpevad üldjuhul kooli juures. Poolt – 6 häält.
b) Puka Keskkooli palgakorralduse alused
E. Muni tänas A. Vinki, et ta oli saatnud arutamisele tulevad dokumendid TÜ
sotsiaal- ja haridusteaduskonna lektorile TÜ õigusteaduskonna lõpetanud Jüri
Ginterile ja edastanud viimase poolt tehtud parandusettepanekud koosolekust
osavõtjatele. Ühtlasi teavitas ta koosolekust osavõtjaid, et dokumente on vahepeal
keeleliselt parandanud eesti keele õpetaja T. Venski ja korrastanud vormistust
sekretär. J. Ginteri poolt tehtud ettepanekud on koos H. Irvega läbi arutatud ja
kooskõlastatud ka kooli juhtkonnaga. Selgitus paranduste nõustumise või
mittenõustusmise põhjenduseks esitatakse vastava dokumendi arutelu käigus.
Direktor T. Mark selgitas, et kõiki dokumente ette valmistades on kasutatud
Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskuse poolt koolitustel saadud materjale.
Pärast direktor T. Marki selgitusi J. Ginteri poolt tehtud märkustele Puka
Keskkooli palgakorralduse alused projekti kohta rohkem küsimusi ei olnud.
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Otsus:
Dokumendi nimetus on „Puka Keskkooli palgakorralduse põhimõtted“. Anda
dokumendile positiivne arvamus. Poolt – 5, vastu – 1.
c) Puka Keskkooli õpilasesinduse põhimäärus
Eelmisel hoolekogu koosolekul väitis I. Valgepea, et näeb õpilasesinduse
põhimäärust esmakordselt. Direktor T. Margil oli kaasas Puka Kk õpilasesinduse
protokoll nr 1 17. sept 2014. Selle koosoleku protokollija oli I. Valgepea. Tema
allkiri protokollijana oli ka protokollil. Nimetatud koosolekul oli arutatud
õpilasesinduse põhimäärust ja otsustati see heaks kiita. I. Valgepea seda ei
mäletanud.
P. Vahi küsis, mida arvab I. Valgepea selle dokumendi kohta, kuid viimane ei
osanud midagi arvata. Kuigi enne hoolekogu koosolekut ( 4. veebr) oli toimunud ka
järjekordne õpilasesinduse koosolek, siis seda dokumenti ei olnud sel koosolekul
arutatud.
Otsus:
I. Valgepea arutab veelkord koos õpilastega õpilasesinduse põhimäärust ja arutelu
arvamuse avaldamiseks sellele dokumendile toimub järgmisel koosolekul.
d) Puka Keskkooli vastuvõtmise kord
Arutelu toimus J. Ginteri poolt tehtud ettepanekute põhjal. Direktor T. Mark koos
õpetajate E. Muni ja H. Irvega põhjendasid, miks kool on või ei ole tehtud
ettepanekutega nõus. Pärast põhjenduste ärakuulamist rohkem ettepanekuid ega
küsimusi ei olnud.
Otsus:
Anda dokumendile positiivne arvamus. Poolt – 6, vastu – 0.
e) Puka Keskkooli arenguvestluse läbiviimise kord
Arutelu toimus J. Ginteri poolt tehtud ettepanekute põhjal. Direktor T. Mark koos
õpetajate E. Muni ja H. Irvega põhjendasid, miks kool on või ei ole tehtud
ettepanekutega nõus. Direktor T. Mark vastas esitatud küsimustele.
A.Vink soovis, et paremaks arusaamiseks oleks ka selle dokumendi vormistamisel
kasutatud liigendamist. Direktor T. Mark ütles, et, kui seda peetakse vajalikuks, siis
on seda võimalik teha. Sisu seetõttu ei muutu. A. Vink soovis, et dokumendile
antakse arvamus pärast dokumendi liigendamist. Teised aga arvasid, et seda võiks
siiski teha kohe.
Otsus:
Vormistamisel soovitame kasutada liigendamist ja teha kordused lühemaks. Anda
dokumendile positiivne arvamus. Poolt – 5, vastu – 1.
I.Valgepea ütles, et temal on vaja lahkuda. Seetõttu tegi P. Vahi ettepaneku arutada
läbi punkt 2 huvijuhi kohta ja lükata Puka Keskkooli sisehindamise kord
arutamiseks järgmisel koosolekul. Sellega olid kõik nõus.
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Otsus:
Arutelu arvamuse avaldamiseks dokumendile Puka Keskkooli sisehindamise kord
toimub järgmisel koosolekul. Poolt – 6.
2. Puka Keskkooli huvijuhi ametikoha arutamine
Puka Keskkoolis on ära kaotatud huvijuhi ametikoht vastavalt Puka vallavolikogu
otsusele 8. okt 2014 nr 8.
Osalejad leidsid, et huvijuht on koolis väga vajalik. Eraldi küsis P. Vahi arvamust
õpilaste esindajalt. I. Valgepealt. Tema vastus oli, et kindlasti on huvijuhti vaja.
Otsus:
Esitada Puka Vallavalitsusele taotlus 0,5 huvijuhi koha taastamiseks. Poolt – 5,
erapooletu – 1.
3. Jooksvad küsimused
P. Vahi
a) tegi ettepaneku panna Puka Kk. hoolekogu protokollid kooli kodulehele;
b) soovis, et igaüks mõtleks läbi, millega hoolekogu tegeleda võiks (tegelema
peaks);
c) küsis direktorilt, mida hoolekogu saab teha;
Direktor T. Mark vastas, et koostamist vajab kooli arengukava. Seda tuleb teha
koos. Toimuvatele aruteludele ootab ta kindlasti ka hoolekogu esindajaid.
d) A. Vink tegi ettepaneku, et protokollid saadetakse tutvumiseks meilile. Sellega
olid kõik nõus.
e) A. Vink teatas, et koolitus hoolekogu liikmetele toimub 10. märtsil kell 14.00
f) Järgmine hoolekogu koosolek toimub märtsikuu neljapäeval. Kuupäev
täpsustatakse hiljem.

Piret Vahi
Koosoleku juhataja

Ester Muni
Koosoleku protokollija
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