PAISTU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Sultsi

16. september 2021 nr 1-4/1

Algus 17.00, lõpp 18.00
Koosolek toimus veebikeskkonnas Google meet.
Juhataja: Jane Lepa
Protokollis: Kati-Katri Koppel
Võtsid osa: Kairi Luik, Pille Jürimäe
Puudusid: Toomas Triksberg, Piret Sauks, Triin Vaiksoo Merle Murka, Juhan Änilane, Liisa
Kaasik
Kutsutud: Merike Kald (direktor)
PÄEVAKORD:
1. Õpetajate konkursside tulemused
2. Käesolev õppeaasta 2021-22 õppeaasta
3. Paistu Kooli 2022. aasta eelarve eelnõule arvamuse avaldamine
4. Paistu Kooli hoolekogu koosseisu muudatus
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PÄEVAKORD:
1. Õpetajate konkursside tulemused

Merike Kald

Merike Kald: 2021. aasta kevadel toimus päris suur töötajate vahetus erinevatel põhjustel –
kvalifitseerimata tööjõud (oli vaja korraldada uus konkurss). Suvel toimus konkurss kooli
osas 8 ametikohale. Konkursiga ei leitud klassiõpetajat ja inglise keele õpetajat. Hetkel on
kõik ametikohad täidetud. Lasteaias toimus konkurss 3 õpetaja ametikohale. Konkursiga sai
täidetud 2 ametikohta, kuid hetkel on kõik ametikohad täidetud.

PÄEVAKORD:
2. Käesolev õppeaasta 2021-22 õppeaasta

Merike Kald

Direktor tutvustas plaane õppeaastale. Keskendutakse eelkõige õppimisele, et võtta järele
kevadel distantsõppel tekkinud lüngad ning jõuda võimalikult palju teha sisulist tööd
koolimajas. Tutvustati projektidest osavõttu. Ohutust silmas pidades jäetakse ära enamus
väljasõite, ekskursioone ning konkurssidel osalemist. Kooliväliseid täiskasvanuid pigem
majja ei kutsuta, samuti ohutuse jälgimise tõttu. Samuti on tihedam kätepesu, olemas on
desinfitseerimisvahendid jne.

PÄEVAKORD:
3. Paistu Kooli 2022. aasta eelarve eelnõule arvamuse avaldamine

Merike Kald

Direktor tutvustas soetada plaanitavat inventari, remontide plaani. Suurimaks
investeeringuks kujuneb ventilatsioonisüsteemi ehitamine.
ÕIGUSLIK ALUS:
„Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“
§ 73. Hoolekogu
(11) Hoolekogu:
10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
Viljandi Vallavalitsuse 10.08.2021 korraldus nr 2-3/833 „Viljandi valla 2022. aasta eelarve
eelnõu koostamise ajakava, tingimuste ja vormide kehtestamine“
Punkt 2.5. koolide eelarve eelnõule annab enne selle esitamist arvamuse kooli hoolekogu
OTSUS 1: Hoolekogu võttis informatsiooni teatavaks ja kiitis Paistu Kooli 2022. aasta
eelarve eelnõu heaks.
4. Paistu Kooli hoolekogu koosseisu muudatus

Merike Kald

Merike Kald: Võttes aluseks järgmise määruse:
Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määrus nr 1-2/18
„Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“
§ 13. Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused
(4) Hoolekogu liikme volitused lõpevad:
1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste või lasteasutuse rühma
nimekirjast;
2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
3) esindajaks valitud õppenõukogu või õpetajate esindaja töösuhte lõppemisel;
4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
5) esindaja surma korral;
6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal.
Hoolekogu koosseisus on inimesi, kelle volitused peaks lõppema. Kahe lasteaeda esindavat
hoolekogu liikme volitused lõppevad seoses sellega, et nende lapsed ei käi enam lasteaias.
Kui nende volitused lõpetada, siis tuleb lasteaia koosolekul valida uued liikmed.
Jane Lepa: Kui on vaja valida, siis tuleb seda teha.
Kairi Luik: Meil on hoolekogus üks liige, keda ei mäleta, et üldse oleks koosolekul käinud.
Merike Kald: Kui lapsevanemad ei ole esindajaga rahul, siis määruse järgi saaks tema
volitused esindatavate otsusega lõpetada ja uue liikme valida. Seda saab teha lastevanemate
koosolekul.

OTSUS 2: Lõpetada hoolekogu liikmete Jane Lepa ja Merle Murka volitused, seoses laste
lasteaia lõpetamisega.
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