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VASTSE-KUUSTE KOOLI HOOLEKOGU 

KOOSOLEKU PROTOKOLL                                                                    

     06.11.2018 

 

Toimumise koht: Vastse-Kuuste kool 

Algus kell 17.30, lõpp 18.45 

Osalejad: Jaanika Anderson, Toomas Anni, Aire Hernits, Lennart Liba, Merle Lill,  Kersti Lillo, 

Veljo Saarniit, Pille Bebelev, Tagmar Lill, Maarika Kalev,  Tarvo Asur, Inge Kalle 

Puudujad: Anne London, 

Protokollis: Maarika Kalev 

 

Päevakord: 

 

1. Hoolekogu  esimehe, aseesimehe ja protokollija  valimine 

 

Ettepanekud uue kandidatuuri üles seadmiseks hoolekogu esimeheks : 

1. Veljo Saarniit (ettepaneku tegi J.Anderson ) 

2. Jaanika Anderson 

 V.Saarniit palus tagandada oma kandidatuuri hoolekogu esimehe kohalt töökohustuste tõttu. 

Ettepanek, et hoolekogu esimehe rolli täidab edasi Jaanika Anderson. Hääletuse tulemus on 

üheksa poolt häält, üks erapooletu. 

Hoolekogu aseesimehe valimine. Kandidatuuri pakub välja Jaanika Anderson - V.Saarniit. 

Ettepanek ühehäälselt vastu võetud. 

Hoolekogu koosoleku protokollijaks valiti ühehäälselt Maarika Kalev. 

 

2. Hoolekogu tööplaani kinnitamine 

 

Ettepanekud järgmisteks hoolekogu kokku kutsumiseks. 22.jaanuar, 21.mai ja 27.august 2019 a. 

Tööplaan aastaks 2019: 

 Avaldada arvamust kooli eelarve kohta.  

 Arengukava ettevalmistamises osalemine.  

 Otsustada vajadusel 2019/2020 õppeaastaks kehtestatud koolivaheaegade 

muutmine.  

 Avaldada arvamust kooli sisehindamise aruande kohta, õppeaasta kokkuvõte. 

 Kuulata ära koolitervishoiuteenuse osutaja kogutud terviseinfo analüüs ja 

ettepanekud (jaanuar). 

 Jooksvate teemade aruelu. 

 

3. Arvamuse avaldamine Vastse-Kuuste kooli kodukorra kohta 

 

Ettepanekud 

I.Kalle: Saata ettepanekud kooli kodukorra kohta kirjalikult 16.novembriks. 

Otsus: Ettepanekud saata kirjalikult otse I.Kallele, vastu võetud ühehäälselt. 
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4. Põlva valla 2019.a eelarve arutelu 
 

I.Kalle tutvustav ülevaade eelarve koostamise kohta. Päevakorrale tõusis palkade ühtlustamine 

Põlva vallas. Vajadus on ühtlustada Vastse-Kuuste koolis kahe ametikoha tasustamist teiste 

sarnaste ametikohtadega teistes Põlva valla koolides, milleks on IT-valdkond ning 

õppealajuhataja koht.  

Otsus: Hoolekogu toetab ühehäälselt eelmainitud töötasude ühtlustamist Vastse-Kuuste koolis 

ning toetab vajadust esitada uuesti Vastse-Kuuste kooli eelarve koos lisatud põhjendustega. 

 

 

5. Kohapeal algatatud küsimused/ teemad 

 

 

J.Andersoni ettepanek üle vaadata koolis mobiiltelefonide kasutamise kord. Kuna nende 

kasutamine õppetundides ja lühikeste vahetundide ajal häirib õpilaste keskendumist ainele.  

Nutiseadme kasutamine on õigustatud, kui seda tehakse sihtotstarbeliselt ja õppeaine 

omandamiseks õpetaja loal. 

T. Lill kinnitab, et aeg-ajalt kasutatakse tundides telefone salaja. 

V.Saarniit: ettepanek koguda tunni alguses mobiiltelefonid kokku. 

K.Lillo: põhjendab kuna ja miks õpetaja peab olema kättesaadav ja võimalus viivitamatult 

reageerida vastavalt vajadusele. 

Kõikidele arusaadav, et õpetajal on õigus hoida telefoni läheduses, kui ka õpilastele on keelatud.  

J.Anderson: teeb ettepaneku edastada antud teema aruteluks ja lahendamiseks õpilaste 

nõukogule.  

Otsus: Koolis telefonide kasutamise teemat arutab õpilaste nõukogu 12.11.2018 ning otsus 

edastatakse kooli direktorile. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaanika Anderson                        Maarika Kalev 

Koosoleku juhataja                             Protokollija 

 


