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1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
Puka kooli ja lasteaia ühinemise järel valiti hoolekogu uus koosseis. Vana tava kohaselt
kutsub hoolekogu esimese koosoleku kokku kooli direktor.
Hoolekogu liikmed teevad ettepanekuid, kes võiksid uues hoolekogus olla esimees,
aseesimees ja protokollija. Arutelu järel otsustatakse, et hoolekogu esimees on Katrin Kurvits,
aseesimees Rannus Prii ja protokollija Esta Hainsalu. Hääletamist ei peeta vajalikuks.
Otsus: Puka Kooli hoolekogu esimees on Katrin Kurvits, aseesimees Rannus Prii ja
protokollija Esta Hainsalu.
2. Ülevaade Puka Kooli tegemistest.
Ülevaate lasteaia ja kooli tegemistest annab Margot Keres.
Lasteaias on tehtud vajalikke remonditöid, ehitatud õuele uus tore mänguköök, soetatud
inventari jms. Plaanis on aiake kõige väiksematele, kes saaksid seal turvaliselt tegutseda.
Koolis oli õppeaasta esimesel poolel kõige suurem tegevus kolimine vanast majast uude.
(Irja Sõnum ütleb vahemärkusena, et vana maja pannakse müüki, kui kogukonnalt ei tule
ettepanekut, mida asjalikku sellega teha.) Kool osaleb kahes rahvusvahelises projektis, KIK-i
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projektides ja projektis „Aitan lapsi teatrisse“. Õpetajatele on toimunud sisekoolitused. 23.
jaanuarini ootab vallavalitsus lapsevanematelt tagasisidet, kuidas valla koolid saaksid teha paremini
koostööd.
Hoolekogu liikmed arutlevad muudatuste üle valla arengukavas: mida tähendab „valla
põhikoolide viimine ühtse juhtimise alla“? Kas „ühtne“ on midagi muud kui „ühine“? Samuti on
arengukava projektis muu hulgas kirjas „haridusasutuste hoonete majandus/haldusteenuse
tsentraliseerimine“ ning see, et „2020/2021. õppeaastast lõpetab Puka Kunstikool tegevuse“. Irja
Sõnum kordab juba varem öeldut, et valla arengukava pole kivisse raiutud ja seda saab muuta.
3. Arvamuse andmine kooli kodukorra kohta.
Kooli kodukord on juba varem meilitsi saadetud hoolekogu liikmetele tutvumiseks.
Hoolekogu liikmed arutlevad kooli kodukorra üle.
Esta Hainsalu teeb ettepaneku, et kergejõustikutrenni päevadel võiks koolimaja olla õppetöö
ja trenni vahepeal avatud neile kaugemal elavatele lastele, kes jäävad trenni ootama. Katrin Kurvits
avaldab arvamust, et salvestamine peaks ka vahetunnis olema lubatud ainult kõigi asjaosaliste loal
ja teadmisel. Margot Keres selgitab PGS-i muudatuste valguses, milliseid esemeid ei tohi õpilane
kooli kaasa võtta ja kuidas kool vastasel juhul käitub.
Kokkuvõttes leiavad hoolekogu liikmed, et kooli kodukorrale võib anda positiivse
arvamuse. Hääletamist ei peeta vajalikuks.
Otsus: Anda positiivne arvamus Puka kooli kodukorrale.
4. Jooksvad küsimused.
1) Uue kooli ehitamine. Irja Sõnum annab põgusa ülevaate hetkeolukorrast ja rõhutab uue
kooli ehitamise hädavajalikkust.
2) Margot Keres räägib muusikaõpetaja Sille Lõõndre plaanist viia kooli koorid maakonna
laulupeole ning maakondlikule laulupäevale.
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