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Koosolek toimus Juurikaru Põhikoolis

Algus: kell 18.00

Lõpp: kell 19.45.

Koosolekust võtsid osa: Krista Mustonen, Airi Allvee, Kaido Madisson, Toomas Firsanov-Kõuts,
Kaire Rullingo, Õnne Õismets, Helje Madisson, Sirje Paberits.

Puudus: Maarja Sepp

Koosoleku juhatas: hoolekogu esinaine Krista Mustonen

Päevakord:
1. Tutvumine uuendatud direktori konkursi korraga;
2. Tutvumine uuendatud Juurikaru Põhikooli põhimäärusega;
3. Ülevaade hoolekogu tehtud tööst 2017/2018 õppeaastal;
4. Info.

1.  Tutvumine uuendatud direktori konkursi korraga
Kuulat:
Juurikaru  Põhikooli  direktor  E.  Kuldkepp teavitas  kohalolijaid  lühidalt  uue  direktori  konkursi
korra ilmumisest ja jagas igale hoolekogu liikmele näidisblanketid parandusettepanekuteks. 

Sõnavõtud:   K.  Mustonen  arvas,  et  võiks  lisada  uuendatud  direktori  konkursi  korra  juurde
direktori kvalifikatsiooni nõuded.
S. Paberits viitas mitmetele küsitavust tekitanud määruspunktidele. Näiteks § 9 p 2 puhul on
vajalik  täpsustus  -  mismoodi  toimub  osalemine  elektrooniliselt?  Kas  selle  all  on  mõeldud
audiovisuaalset osalemist?  

§  14   praeguse  kujul  võib  tekitada  olukorra,  kus  otsustamise  juures  võivadki  olla  ainult  3
kohalolevat omavalitsuse liige. K. Madissoni arvates võib sel juhul ette näha võimalikku huvide
konflikti ülejäänud  kogukonna  suhtes.  Lahendusena  võiks  olla  rohkem  liikmeid
otsustusprotsessis. 

§  18  puhul  tekitas  küsitavust  otsuse  vaidlustamine  vallavanema  ainuisikulise
tühistamisõigusega.  K.  Madissoni  sõnul  on  õiglasem  kaasata  antud  juhul  otsustusprotsessi
pigem vallavalitsus.

S. Paberits osutas  § 19 sõnastuses olevale sidesõna trükiveale kordusena “või või”.
§ 20  - Kas eelnevatel Vändra ja Tootsi vallavalitsustel polnudki vastavat määrust? K. Madissoni
teada Vändra Vallavalitsusel eraldiseisev määrus puudus.



Otsustat: 
1. Teha ettepanek määrusesse muudatuste sisseviimiseks, mis arvestaks rohkem kogukonnaga.
Enne määruse kinnitamist uus versioon hoolekogule tutvumiseks anda.

2.  Tutvumine uuendatud Juurikaru Põhikooli põhimäärusega
Kuulat:
Koolidirektor  E.  Kuldkepp   tõi  välja  peamised  muudatused  võrreldes  kooli  seni  kehtinud
määrusega. Ühtlasi andis ülevaate kooli eelarve jagunemisest ja kooli vajadustest.

Sõnavõtud:  E.  Kuldkepp tõstis  esile  mitmed paragrahvid.   §  13  p  2,  märkides,  et  Juurikaru
Põhikoolil puudub õpilasesindus ning seaduse järgi pole põhikoolil see kohustuslik. Kohalolijate
elavat  arutelu   põhjustas  § 14 õpilaste  õigustest  ja  kohustustest.  §  15,  §  16 puhul  rõhutas
direktor taas koolil puuduvat õpilasesindust ja eesseisvat tõenäolist e-koolile üleminekut.
Kooli  eelarvelistest  vahenditest  on  sel  aastal  päevakorras   katlamaja  korstna  vahetus  ja
ventilatsioonisüsteemi hooldustööd. Väljavahetamist vajavad inglise keele, majandusõpetuse ja
kunstiklassi õppetöölauad, kuid sel aastal eelarvelisi vahendeid ei jätku. 
S. Paberits  osundas § 20-le, kus kooli tegevuse ümberkorralduse või lõpetamise korraldab kooli
pidaja ehk vald. Kuidas jääb ülejäänud kogukonna arvamuse küsimisega? 

Otsustat:
2.1. Teha ettepanek täpsustamaks § 20 p 1 sõnastust: …(õpilasesinduse olemasolul) ja  seejärel 
anda heakskiit põhimäärusele.

3.  Ülevaade hoolekogu tehtud tööst 2017/2018 õppeaastal
Kuulat:
K. Mustonen andis ülevaate eelnevalt tehtud tööst – osalemine kooli juubelipeol (A. Allvee ja K.
Mustonen) ja õpilaste hommikuse maakonna bussiliini  nr “98” talvise sõiduaja optimeerimine.
Talvised olud muutsid   Vihtra - Tori-Jõesuu vahelise teelõigu raskelt läbitavaks seoses ebakohase
teekattega.  Toimus  õpilaste  alaline  hilinemine  õppetundidesse.   K.  Mustonen  soovitas
muudetud bussigraafiku ajad panna ülesse kooli kodulehele.

E.  Kuldkepi  ja S.  Paberitsi  sõnul  on nimetatud bussiliini  suvine liikumine marsruudil  Vändra-
Juurikaru ebavajalik seoses kohaliku vedaja mõneminutilise transporditeenuse kattumisega. 

4. Info
Kuulat:
K.  Mustonen küsis  eelseisva koolilõpupeo kohta.  Millised ootused on koolil  hoolekogule.   E.
Kuldkepi arvates võiks hoolekogu esindaja pidada kõne, millega ülejäänud kohalolijad nõustusid.

S.  Paberits  jagas  oma  tähelepanekut  laste  omavahelist  füüsilist  liikumist  ergutavate
mängutegevuste  puudumist  vahetundides.  Lapsevanemad  võiksid  meelde  tuletada  sügiseks
ammuunustatud koolipõlvemägud, nagu näiteks kummikeks jne.

Laste  puuduliku  töökasvatuste  üle  muret  tundev  A.  Allvee  pakkus  välja  mõtte  olukorra
leevendamiseks suvise töölaagri korraldamisega teenitava taskurahaga. Kas ja kes oleks sellest
ettevõtmisest üldse huvitatud? Ranged piirangud seaduses ei paista tööandjaid ahvatlevat. E.
Kuldkepp meenutas positiivselt sügisel koolis õpilaste ühist leheriisumispäeva. 

A. Allvee tegi ettepaneku seada kooliõpilastele üks päev koolis, näiteks reede, nutivaba päevaks
täheldades laste vähenenud julgust otsesuhtluseks. Samalaadset ettevõtmist on olnud kuulda



mitmest muust koolist. E. Kuldkepi arvates võiks erijuhtumite korral, nagu näiteks vajadus lapse
tervisliku seisundi stabiilne tagamine, olla võimalikud mööndused. 

Tekkis  arutelu  kooli  positiivse  kuvandi  loomisel.  K.  Mustonen  tegi  ettepaneku  mõnel
lapsevanemal kirjutada sellekohane arikkel kohalikku ajalehte. A. Allvee soovitas ühendust võtta
Pärnu Postimehe ajakirjanikuga, kellele pakkuda lugu Juurikaru koolist.

Otsustat:
4.1. Kooli õppenõukogu poolt, kes näeb ja tunneb probleemi ulatust õpilaste hulgas, koostada ja
saata  ankeetküsimustik  vanematele  uurimaks  valmisolekut  seada  sügisest  2018  reede
nutivabaks päevaks. 

/allkiri/ /allkiri/

Krista Mustonen Helje Madisson
juhataja protokollija


