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1. Hoolekogu koosseisu muutmine.
Puka kooli ja lasteaia ühinemise järel on tekkinud küsimus, kas hoolekogu jätkab senise
koosseisuga või tuleks koosseisu muuta. Margot Keres tutvustab Otepää vallavolikogu määrust
“Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord”, mille § 2 lg 2 näeb ette, et ühe
asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuuluvad muu hulgas
“kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid”, ning “kolm
lapsevanemate esindajat, kes esindavad nii kooli õpilaste kui lasteasutuse laste vanemaid”.
Rannus Prii teeb ettepaneku valida 14. oktoobril lastevanemate koosolekul lastevanemate
hulgast uued hoolekogu liikmed. Sama meelt on Irja Sõnum ja teised hoolekogu liikmed.
Hääletamist ei peeta vajalikuks.
Otsus: Lastevanemate esindajad kooli hoolekogusse valida uuesti lastevanemate
koosolekul 14. oktoobril.
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2. Uue koolimaja ehitus.
Irja Sõnum selgitab uue koolimaja projekti venimisega seotud põhjusi. OÜ-l TEMPT on
autoriõigus sellele projektile. Projekti esitamise tähtaeg oli augustis, kuid siiani projekti pole,
TEMPT nõuab üha uusi lisadokumente jms. Viimane suuliselt antud tähtaeg on nüüd 14. oktoobril.
Pärast seda on vallal õigus leping lõpetada, esitada kahjunõue ja otsida uus projekteerija. Kõik see
võtab aga jälle aega, parem oleks saada projekt kätte TEMPTilt.
Rannus Prii küsib, mitu klassi on uude koolimajja mõeldud. Irja Sõnum kinnitab, et 9 klassi.
Kui uus koolimaja saab valmis, siis võib olla kindel, et Pukas säilib 9-klassiline põhikool veel mitu
aastat ning kui õpilaste arv on täidetud, ei saa olla põhjust algkoolile üleminekuks.
Rannus Prii loeb ette Otepää vallavanema vastuse Puka koolimaja projekti venimise
põhjuste kohta.

3. Kooli areng.
Irja Sõnum avaldab arvamust, et kooli hoolekogu võiks teha ettepaneku kutsuda inimesed
ühisele arutelule kooli säilimise teemal, mille suurim küsimus on õpilaste arv.
Margot Kerese sõnul lõpeb Puka kooli praegune arengukava aastaga 2019, seega on
kindlasti vaja arutelu uue arengukava üle, kuid enne peaks ära ootama valla arengukava, kuna kooli
oma peab olema sellega kooskõlas.
Hoolekogu liikmed arutlevad, miks on Pukas nii raske saada inimesi ühise eesmärgi nimel
kokku.
4. Jooksvad küsimused.
1) Irja Sõnum, Age Suun, Ingemar Liigand ja Rannus Prii avaldavad arvamust, et kooli
hoolekogus võiksid olla kohalikud õpetajad. Margot Keres selgitab, et hoolekogu tegeleb siiski
kooli, mitte aleviku küsimustega. Õpetajate esindajate valimise uude hoolekokku otsustab kooli
õppenõukogu.
2) Irja Sõnum küsib, mis on koolis probleemid, millele tuleks tähelepanu pöörata. Ingemar
Liigand leiab, et probleemiks on näiteks laste ülekaalulisus ja samuti on probleeme hügieeniga.
3) Margot Keres tutvustab kooli uue eelarve koostamise põhimõtteid. Eelarves on
tavapärased kulud, oodatakse jätkuvalt uue koolimaja valmimist, siis saab edasi teha suuremaid
plaane vastavalt vajadusele.
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