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1. Loodusainete õpetamisest Puka koolis.
Puka Kooli hoolekogu esimehe poole on pöördunud lastevanemad murega, et loodusainete
õpetamisel ei järgita riiklikku õppekava, ülesanded pole eakohased, hindamissüsteem on
arusaamatu, tagasiside ei toeta õppimisprotsessi. Hoolekogu liikmed arutlevad, et loodusainete
õppimisel üldse ei ole tänapäeval märgata erilist huvi, laste jaoks ei ole see valdkond motiveeriv.
Puka Kooli direktor Margot Keres on loodusainete õpetajaga läbi viinud arenguvestluse.
Töökuulutus uue, vastava kvalifikatsiooniga õpetaja leidmiseks sai Õpetajate Lehe veebikeskkonda
värskelt üles ning juba on esimene huviline ka ühendust võtnud.
Teiste ainete õpetajad on praeguse seisuga olemas. Eripedagoogi ja psühholoogi teenuseid
on vaja, tugiisikute asjus saab selguse sügise poole. Jätkab senine suurepärane majahoidja.

2. Maskikandmisest koolis.
Kuigi maskikandmise kohustus on nüüd lõppenud, on sügisel tõenäoliselt oodata viiruse kolmandat
lainet ja seepärast on oluline üle rääkida, et maskikandmise reeglid peaksid olema kõigile ühtsed. Ei
ole võimalik, et mõni õpetaja ei kanna maski põhjendusega, et tema ei levita viirust, kuid õpilastelt
nõuab maskikandmist.
Irja Sõnum: Õpilased peaksid saama maskivabastuse ainult arstitõendi alusel.
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Puka Kooli direktori sõnul on enamik Puka kooli õpetajatest vaktsineeritud. Soetatud on ka visiirid.
Reaalses õppetöös võib aga olla kohati raske aru saada, mida õpetaja või ka õpilane maski tagant
seletab, visiir kumiseb rääkides. Kaelaskantav õhupuhasti on liiga kallis, seda ei jaksa kooli
eelarvest osta.
3. Uus koolimaja, vanad majad ja seniste huvitegevusvõimaluste jätkumine.
Vallavalitsus on saatnud Riigi Tugiteenuste Keskusele täpsustava kirja nõukogudeaegse koolihoone
säilitusvõimaluste asjus, kuid vastust veel ei ole. Praeguse kava järgi algab maja lammutamine 21.
juunil.
Hoolekogu liikmete arvates on tähtis, et lastel oleks mitmekülgset tegevust kohapeal.
Uude majja on direktori sõnul kavas paigutada küll jõusaal, kuid midagi muud senistest 0. korruse
spordi- ja liikumisvõimalustest ära ei mahu.
Inventari, mis uude majja ei mahu, saab osalt viia muinsuskaitsealusesse majja, kuid seal
tuleb arvestada niiskusega, mis kahe aasta jooksul kütmata hoones on tekkinud ja edaspidigi tekib,
kuni pole küttesüsteemi taastatud.
Mööblit vanast majast kaasa ei võeta, uue maja mööblihange on töös.
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