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1. Senine kaugõppe kulg ja ettepanekud edaspidiseks.
Puka Kooli direktor Margot Keres teeb kokkuvõtte senisest kaugõppe kulust. Kuigi distants- ehk
kaugõpe tuli möödunud kevadel ootamatult, said kõik soovijad arvutitega varustatud. Iga laps õppis
omas tempos. Tagasisidena selgus, et koolis nelja-viielised ei suutnud alati kodus iseseisvalt õppida.
Mõnele, kes koolis ei olnud nii tubli, sobis aga just kodus õppimine paremini. Oli ka õpetajaid
tunnustavat tagasisidet lastevanematelt. On oodatud ettepanekud, kui vanemad sooviksid õppe
korraldamise küsimustes midagi lisada.
Katrin Kurvits: Kevadel oleks võinud veebis olla siiski mõnel päevalgi nädalas tunnike, lihtsalt et
lapsed saaksid teha koos õpetajaga, suhelda.
Margot Keres: Meie noor matemaatikaõpetaja tegi küll videotunde, aga kõigil lastel ei ole võimalik
veebis osaleda. Me kindlasti ei saa nagu linnakoolis, et tunnid toimusidki live’is hommikust peale.
Kui peres on mitu last ja mitu seadet, kus vaja samal ajal ühenduda, siis tekib probleem.
Irja Sõnum: 1.–4. klass peaks olema ikka lapsed klassis ja õpetaja juures.
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2. Eelarve ülevaade.
Margot Keres jagab osalejatele tutvumiseks Puka Kooli eelarvet. Kõige suurem väljaminek on
kolimine vanast majast uude, muud kulud tavapärased. Märkimisväärne summa on läinud
desinfitseerimisvahendite, maskide, kinnaste jms peale.
Eelmise aasta suuremad soetused: lasteaiarühmades uued tööarvutid. Lasteaia II korruse
rühmaruumi on vaja teistmoodi evakuatsiooniväljapääsu. Huviharidusprojekti rahast on saadud
materjalid, millega hakatakse suvel rajama korralikku plaaditud teed majast kuurini ja nukumaja
asemele ehitatakse varjualune.
Kuna eelarve on vallas juba vastu võetud, siis ei pea hoolekogu liikmed hääletamist eelarvele
arvamuse andmiseks enam vajalikuks.

3. Lasteaia kollektiivpuhkus.
Margot Keres selgitab, et suvel on vaja ära teha need remonditööd, mida ei saa teha laste
juuresolekul. Lapsevanemad on sellest teadlikud. Tänavu on kollektiivpuhkus kavandatud 28.
juunist 8. augustini, Otepääle jääb valverühm. Juulis ei pea maksma Puka lasteaia kohatasu.
Hääletus Puka lasteaia kollektiivpuhkuse küsimuses. Kõik 6 koosolekul osalenud hoolekogu liiget
on poolt.
Otsus: Anda positiivne arvamus Puka lasteaia kollektiivpuhkusele lubamise kohta.

4. Uue majaga seonduv.
Puka Kooli hoolekogu esimees saatis 4. veebruaril kõigi hoolekogu liikmete meilile uue koolimaja
sisekujunduse projekti. Ehitus käib ja sellega püsitakse praegu graafikus. Sisekujundusprojektis ei
läinud joonised ja kirjeldused kokku, see saab parandatud. Kuna koridorid on küllaltki kitsad, ei
mõjuks kõikjal sinine põrandakate hästi, kooli kollektiiv tegi ettepaneku lisada heledamaid toone.
Hoolekogu liikmed esitavad sisekujunduse kohta täpsustavaid küsimusi.
Margot Keres: Olen näinud ka kavandit ja toetan mõtet säilitada praeguse uue maja 0. ja 1. korrus,
et säiliksid kunstikooli ruumid ja kõik praegused võimalused keldrikorrusel.
Hoolekogu liikmed jagavad seisukohta, et praeguste huvitegevusvõimaluste säilitamine on väga
oluline. Uude majja kõik need lisaväärtused ei mahu, seega on 0. ja 1. korruse säilitamine vajalik.
Hääletamist selles küsimuses ei nõuta.

5. Muud aktuaalsed teemad.
1) Margot Keres tutvustab tegevusi, mis praegu koolis käsil: Erasmus+, „Taimne teisipäev“,
rahuloluküsitlus (klassijuhatajad jagavad linki lastevanematele).

2

2) Rannus Prii palub direktoril rääkida kehalise kasvatuse õpetajatega, sest lapsed käivad tunnis
mitte dressides, vaid vaba aja riietes.
3) Katrin Kurvits tõstatab probleemi, et koolimaja üks nurk on väga pime, lastel on halb õhtul
trennist tulla.
4) Rannus Prii teeb ettepaneku, et kooli kodulehel võiksid olla hoolekogu liikmete kontaktid.
Hoolekogu liikmed on nõus, et võiksid olla e-aadressid. Kooli arvutiõpetaja saab need üles panna.

Katrin Kurvits

Esta Hainsalu

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija
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