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VASTSE-KUUSTE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  22.05.2018 

 
Toimumise koht: Vastse-Kuuste kool 
Algus kell 17.30, lõpp 18.55 
Osalejad: Jaanika Anderson, Aire Hernits, Maarika Kalev,  Lennart Liba,  Kersti Lillo, Anne 
London, Veljo Saarniit, Janno Simso,  Inge Kalle, Pille Bebelev,  Merle Lill 
Puudujad:  Toomas Anni, Tagmar Lill 
Protokollis: Maarika Kalev 
 
Päevakord: 

1. Vastse-Kuuste kooli uus põhimäärus 
2. Vaba ametikoha konkursi korra vastuvõtmine 
3. Hoolekogu esindaja valimine klassiõpetaja konkursikomisjoni 
4. Info õpetajate tunnustamise võimalustest 
5. Lühiülevaade õppeaasta senisest kulgemisest ja lõpetamisest. 

 
 

1. Vastse-Kuuste kooli uus põhimäärus  
 
J. Anderson kommenteerib põhikirja muudatusettepanekuid seoses põhikirja uuendamisega. Kõik 
ettepanekud ei leidnud kinnitamist, kuna kajastuvad juba teistes hariduskorraldusega seotud  
dokumentides.  
I. Kalle kommenteeris M.Nigul töökoha ja staatusega tekkinud segadus seoses valdade ühendamisega. 
M. Nigul jätkab kooli huvi- ja ringijuhina. Õpilasesindus on alustanud oma tööd aktiivselt. Selle kaudu 
saadaks uusi kogemusi. 
 

2. Vaba ametikoha konkursi korra vastuvõtmine (dokument tutvumiseks ette saadetud) 
 
Parandusettepanekud: 
2.peatükk Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine.  
§3 Konkursiteade. Muuta sõnastust konkursi väljakuulutamise avaldamise keskkonna kohta. 
§4 Konkursil osalemine. Muuta sõnastust keeletaseme vastavust tõendava dokumendi kohta. Võtta välja 
tervisetõendi esitamise nõue koos avalduse esitamisega. 
Hoolekogu hääletab ühehäälselt selle väljajätmise poolt ning esitamisnõue tekib tööle asumisel. 
3.peatükk Kanditaadi hindamine  
§ 5 Komisjoni moodustamise ja tegutsemise kord. (4) 1 hoolekoguesindaja. Hetkel veel valimata ja 
kinnitamata. Järgmise päevakorrapunkti teema. 
4.peatükk Direktori otsus. 
§11.Konkursi luhtumine ja uue konkursi kuulutamine (2) muuta sõnastust uue konkursi välja 
kuulutamise aja kohta. Parandusettepanek: reageerida koheselt vastavalt vajadusele 
 
Otsus: Teeme parandused ja võtame vastu 
 
 

3. Hoolekogu esindaja valimine klassiõpetaja konkursikomisjoni 
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Välja pakutud kandidaadid hoolekogu esindaja kohale L.Liba , V.Saarniit ning A.Erints. L.Liba taandab end 
ise. 
Hääletustulemusena kinnitatud hoolekoguesindajaks A.Hernits ning lepiti kokku, et vajadusel on 
esindaja asendaja V.Saarniit 
 

4. Info õpetajate tunnustamise võimalustest 
  

Ettepanek edastada infot õpetajate tunnustamise võimaluse kohta lastevanematele läbi e-posti ja ekooli 
kanali. Üleskutse aktiivseks osavõtuks. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 31.mai. 
Otsus: Ettepanek vastu võetud. 
 

5. Lühiülevaade õppeaasta senisest kulgemisest ja lõpetamisest. 
 
I.Kalle teeb ülevaate üritustest koolis. Eksamid ja tasemetööd. Lõpuaktus toimub 12.juunil ning 
ettepanek hoolekogule on lühendada viimast koolipäeva. 
Otsus: Ettepanek vastu võetud. 
 

6. Kohapeal algatatud mõtted 
 
J.Anderson: jalgratta lubade tegemise võimalus kooli poolse algatusena? 
I.Kalle: täpsustab üle 
 
J.Anderson: Ettepanek, pidustuste toimumise kohta olev info edastada vähemalt üks nädal ette , et oleks 
võimalus paremini oma aega planeerida. 
 
 
Järgmine kooli hoolekogu koosolek toimub 28.august 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaanika Anderson                        Maarika Kalev 
Koosoleku juhataja                             Protokollija 

 


