Puka Keskkooli hoolekogu koosoleku
protokoll nr 5
Toimumise aeg: 8. veebruaril 2016 Puka Keskkoolis
Koosoleku algus 14.30, lõpp 15.40
Juhatas Piret Vahi
Protokollis Ester Muni
Osalesid Puka Kk direktor Tõnis Mark, Harri Irv, Dagmar Tiirmaa, Urmo Laikask.
Puudusid Ana Vink, Teiri Teder, Reelika Hunt.
Päevakord:
1. Puka Keskkooli hoolekogu arvamus koolivõrgu ümberkorraldamisest.
Puka Vallavolikogu moodustas 3. detsembril 2015.a haridusvõrgu korrastamise komisjoni.
Puka Keskkooli hoolekogu liige Ana Vink määrati selle komisjoni esimeheks. Kahjuks ei
teavitanud ta teisi hoolekogu liikmeid planeeritavatest muudatustest koolis. Siis oleks olnud
ka aega sel teemal arutleda ja ei peaks pidevalt erakorralisi koosolekuid kokku kutsuma.
Pole eetiline, et nii tähtsast koosolekust, kus üheks peamiseks teemaks on Puka Keskkooli
gümnaasiumiosa jätkamine või sulgemine, saavad kooli pedagoogid teada õpilaste käest 2
päeva enne koosolekut õpilastele jagatud kutsete kaudu. Kutsete jagamises õpilastele ei olnud
eelnevalt kokku lepitud ei kooli direktori ega juhtkonna liikmetega. Lisaks ei sobinud
koosoleku alguse aeg kell 15.00 paljudele lapsevanematele.
Enne hoolekogu koosoleku kokkukutsumist toimus 4. veebruaril Puka Keskkooli III
kooliastme ja gümnaasiumiosa lastevanemate koosolek. Hoolekogu lähtus oma arvamuse
kujundamisel just lastevanemate koosolekul tehtud otsustest.
Ei saa jätkata nii, et me midagi ei muuda.
Ei saa nõustuda variandiga, mille kohaselt liidetakse 2 kooli ja suletakse keskkooliosa.
Ühte hoonesse Puka Keskkool ja lasteaed – see on võimalik.
Üks asutus, mitu koolihoonet, keskkooliosa sulgeda – ei sobi kindlasti mitte.
Hoolekogu liikmed peavad parimaks varianti, millega nõustusid ka kõik
lastevanemate koosolekul osalejad.
Koosoleku juhataja P. Vahi pani hääletusele järgmise ettepaneku: keskkooliosa järkjärguline
sulgemine, sealjuures avatakse 2016.a sügisel 10. klass. Gümnaasiumiosa lõplik sulgemine
toimub aastal 2019 või isegi 2020.
1.
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3.
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Nimetatud ettepaneku poolt hääletasid kõik kohalolnud ühehäälselt.
Otsus:
Sulgeda Puka Keskkooli gümnaasiumiosa järk-järgult, sealjuures avatakse 2016.a
sügisel 10.klass. Gümnaasiumiosa lõplik sulgemine toimub aastal 2019 või 2020.
Põhjendused:
1. Analüüs tegelikult puudub (Rannu vallavanema sõnul kokkuhoidu vallale ei tekkinud,
lastevanemate kulud kasvasid).
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2. Finantsanalüüs puudub.
3. Haldusreform kohe tulemas.
4. Kõige tähtsamad on lapsed. Praeguses 9. klassis õppijad ei ole arvestanud, et neil pole
võimalust Puka Keskkoolis jätkata. Üle 2/3 klassi õpilastest seda aga soovib.
5. Erinevatel koolidel on erinevad õppekavad, mis teeb ülemineku ühest gümnaasiumist
teise õpilaste jaoks keeruliseks, mistõttu sobiks ainult järkjärguline sulgemine.
Osal õpilastest võib gümnaasium lõpetamata jääda.
6. Lastevanemate kulud kasvavad.
7. Õpilaste ja nende vanemate jaoks uuendus liiga äkki, mistõttu nad pole arvestnud
tekkivate lisakuludega. Osa lapsi võib koduse olukorra tõttu jääda keskhariduseta.
8. Pole selge, kuidas garanteeritakse õpilastele sõit ja elamine. Praegused sõiduplaanid
seda ei võimalda.
9. Tasemetööde, olümpiaadide, riigieksamite tulemused praegu parimate hulgas
maakonnas.
10. Lõpetajad on saanud asuda õppima soovitud erialal.
11. Lapse väljakujunemine toimub võõras keskkonnas.
12. Oht kuritegelikule teele sattuda suureneb.
13. Kui laps lahkub varakult koduvallast, siis ta ei tule tulevikus koduvalda tagasi.
14. Väikeses koolis on tunduvalt individuaalsem lähenemine igale õpilasele kui suures
koolis.
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