
Vastse-Kuuste Kooli hoolekogu koosolek

Koht:Vastse-Kuuste Kool
Aeg: 15.11.22
Algus: 17.30
Lõpp: 18.30

Koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed:
1. Vaike Soosaar - vanemate esindaja
2. Kadi Laur - vanemate esindaja
3. Martin Urm - vanemate esindaja
4. Hiie Asur - vanemate esindaja
5. Margus Koha - vanemate esindaja
6. Anne London - vanemate esindaja
7. Margit Laan - vanemate esindaja
8. Toomas Anni - vanemate esindaja
9. Kerst Lillo - õppenõukogu esindaja
10.Mariel Urm - õpilasesinduse esindaja
11. Lennart Liba - Põlva Vallavolikogu esindaja
12. Inge Kalle - kooli direktor

Koosolekust puudunud liikmed:
1. Siim Hani - vanemate esindaja

Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
2. Aasta tööplaani kokkuleppimine.
3. Eelinfo 2023. aasta eelarvest.
4. Eelinfo kavandatavatest ümberkorraldustest valla haridusvaldkonnas.
5. Kohapeal algatatud küsimused.

1. Ettepanekud:
Jätkata Toomas Annil esimehe kohal, lisati juurde kandidaadid Martin Urm ja
Vaike Soosaar.
Hääletuse käigus kandidaadid M.Urm ja V.Soosaar ei soovinud esimehe
kohale kandideerida. M.Urm oli nõus olema aseesimees ja V.Soosaar
protokollja. Hääletusel olid kõik poolt.
Otsustati: Hoolekogu esimeheks Toomas Anni - ühehäälselt
Hoolekogu aseesimeheks Martin Urm - ühehäälselt
Hoolekogu protokollijaks Vaike Soosaar - ühehäälselt

2. Lepiti kokku aasta tööplaan kvartalite kaupa:
1) november 15.11.22 kell 17.30
2) jaanuar 17.01.23 kell 17.30

- eelarve



- koolisüsteemi ümberkorraldamine haridusvaldkonnas
3) mai 23.05.23 kell 17.30

- esialgne kokkuvõte õppeaastast (I.Kalle)
4) august 29.08.23 17.30

- õppeaasta kokkuvõte, arvamuse avaldamine
- uue õppeaasta ettepanekud

3. Tutvustava eelinfo/ülevaate 2023. aasta eelarvest andis direktor Inge Kalle.
Direktoril on raske prognoosida majandamiskulusid, sest need on kõikuvalt
tõusvas joones. Kõik kulud tõusevad ja kahjuks ei tule riigilt piisavas mahus
toetust vallale.
Õpetajate palgatõus on u 24%, vald saab riigilt 16% toetust. Kõige enam on
tõusnud elektrikulu. Kuna riik toetab valda vastavalt õpilaste arvu pealt, siis ei
tule täistoetust.
Küsimus: V.Soosaar - Kuidas toetada valda? Näiteks vallad võiksid teha
ühise avalduse riigile, vaadates maapiirkonna/Kagu-Eesti piirkonna koolide
õpilase pealt toetuste summad üle.
Vastus: L.Liba - Kuna haridusreform on juba riigi poolt tehtud, siis seda
kindlasti ei muudeta. Näiteks Mooste, Vastse-Kuuste annavad kooli mõõtmed
välja, aga Ahja ja Tilsi ei anna. Igal pool omad erisused.

4. Tutvustus milline oli olukord Põltsamaal - Inge Kalle. Üldiselt vald oli rahul,
samas kuvas õppejuhtidest välja, et on ikkagi puudujääke. Eraldi on tehtud
haridustugi, kes käivad majast majja.
Põlva Valla plaanidest kahjuks ei tea midagi, L.Liba sõnul polegi kindlaid
plaane, protsess alles algatatakse, seda, kuidas tulemus välja näeb, ei teata.
Kommentaar:
L.Liba - Raha ei võeta ära, korraldatakse asjad lihtsalt ümber.
I.Kalle - Loodetavasti pannakse ajakava ette mille järgi tööd tegema
hakatakse. L.Liba - See selgub alles volikogus. Hetkel kõik lahtine. Kui on
täpsemad otsused paika pandud antakse sellest kindlasti kooli juhtidele ja
hoolekogule teada.
Muudatused arvatavasti ei jõustu enne 2024. õppeaasta algust.
Ettepanek: T.Anni - Kutsuda Aigi Tiks külalisena hoolekogu koosolekule
rääkima lähemalt kui on asju selginemas.

5. Ettepanek: M.Laan annab edasi koolikoka Merike Birjuk poolt info oote
hinnatõusu vajalikkusest. Hetkel on oote hind 0.40 eurot. Üldsuse ettepanek
tõsta ühe euroni, M.Laan sõnul on hästi, kui oote hinnaks on 0.80 eurot, st
hind tõuseks kahekordseks.
On vaja teha küsitlus lastevanemate seas - kas üldsus on nõus, et oote hind
tõuseks 80 sendini või ühe euroni. Hinnatõus on eelkõige tingitud tooraine
kallinemise pärast. Köögist Merike Birjuk’ilt ootame selgitust, kas hinnatõusu



tõttu jääb kvaliteet samaks või muutub paremaks. Kui köögist vastused
olemas, siis saab küsitluse lastevanematele edastada.
Küsimus: T.Anni - Koolikiusamine, kuidas on sellega hetkel lood?
Vastus: I.Kalle - On olnud kiusamisi, tegeletakse koheselt ja on olnud
mõningad ümarlauad.
Küsimus: V.Soosaar - Koolikell õues, kas koolikell heliseb õue, et kui lapsed
on õues, siis nad kuulevad tunnikella.
Vastus: I.Kalle - Kõlar on olemas, see vaadatakse üle. Hetkel ei tea, kas
kostub õue.
Küsimus: V.Soosaar - Miks isadepäeva ära jäi?
Vastus: I.Kalle - Kahjuks läks sel aastal nii, et kumbki huvijuht isegi ei
edastanud isadepäeva tervitusi.
Küsimus: Kuidas on olukord e-sigaretiga?
Vastus: I.Kalle - ei ole nii suuri probleeme, kui kuulda kui suured probleemid
on mujal koolides. Politseid pole pidanud asjasse segama.
Küsimus: Huviringidest puudumine - statistika+kohusetunde küsimus. Kui
laps on huviringi valinud ja ei käi, kas see hakkab hoolsuse hinnet mõjutama?
Vastus: I.Kalle - ei mõjuta.
Küsimus: Millal on jõulupidu?
Vastus: 20.12 tuleb jõuluvana.


