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Arutelu valla plaanitava koolireformi üle.
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Puka Keskkooli hoolekogu uue esimehe valimine.

3.

Tutvumine Puka Keskkooli eelarvega.

4.

Jooksvad küsimused.

1. Arutelu valla plaanitava koolireformi üle.
Otepää valla arengukava projektis on aastateks 2019–2023 kavandatud muu hulgas Puka
kooli liitmine Keeni kooliga ja Keeni-Puka kooli III kooliastme liitmine Otepää Gümnaasiumiga.
Vallavolikogu esindaja hoolekogus Irja Sõnum kinnitab, et arengukava projekt ei ole veel
lõplik arengukava ja ka arengukava pole lõplikult kinnistatud dokument, mida ei saaks volikogus
muuta.
Hoolekogu liikmed avaldavad arvamust, miks Puka kool on jõudnud sellisesse seisu, et
üldse räägitakse liitmisest ja III kooliastme kaotamisest.
Puka Keskkooli direktor Margot Keres toob välja probleemsed kohad valla arengukava
projektis seoses haridust puudutava osaga: arengukava ei saa ette kavandada tegevusi, mis lähevad
vastuollu Innove kinnitatud lepinguga; III kooliaste on kõige keerulisem iga – selles vanuses
sundida lapsi kooli vahetama ei ole hea.
Rannus Prii jagab infot, et Pühajärve kooli hoolekogu kutsub pühapäeval avalikule arutelule
seoses arengukava projektis esitatud haridust puudutava osaga.

1

Arutelu, kes hoolekogu liikmetest saavad osaleda pühapäevasel koosolekul Pühajärve koolis
ja kes esmaspäeval arengukava avalikul arutelul Otepääl.
Kõigi koosolekul osalejate ühine seisukoht on, et Pukas peab säilima põhikool. Kui kaob
kool, siis kaob ka elu Pukas.
Otsus: Teeme kõik selleks, et Pukas säiliks 9 klassi.

2. Puka Keskkooli hoolekogu uue esimehe valimine.
Hoolekogu eelmisel koosolekul esitas Urmo Laikask palve ennast esimehe kohustustest
vabastada ega soovi uuesti kandideerida. Ainus kandidaat esimehe kohale on Rannus Prii.
Hääletus: Rannus Prii Puka Keskkooli hoolekogu esimeheks.
Poolt 6 häält.
Vastu ja erapooletuid ei ole, Rannus Prii ei saa hääletada.

Otsus: Puka Keskkooli hoolekogu esimees on Rannus Prii.

3. Tutvumine Puka Keskkooli eelarvega.
Puka Keskkooli direktor Margot Keres selgitab uue eelarve koostamise põhimõtteid ning
toob välja ja põhjendab suuremaid kulusid.
Hoolekogu esimees Rannus Prii teeb ettepaneku, et kõik hoolekogu liikmed võiksid tutvuda
eelarvega ja anda arvamuse meilitsi.
4. Jooksvad küsimused.
1) Puka Keskkooli direktor Margot Keres selgitab, et Innove nõudmisel on veel kord vaja
täiendada gümnaasiumi õppekava, kuigi järelevalvel oli see kirjas soovituse, mitte ettekirjutusena.
2) Puka Keskkooli hoolekogu esimees Rannus Prii teeb ettepaneku, et kooli hoolekogus
oleksid kohalikud õpetajad. Hoolekogu liige Age Suun leiab, et hoolekogus võiksid olla ka
algklasside õpetajad, kes valutavad kohaliku elu pärast südant. Direktor lubab anda selle arvamuse
õpetajatele edasi.
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