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VASTSE-KUUSTE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  23.01.2018 

 
Toimumise koht: Vastse-Kuuste kool 
Algus kell 17.15, lõpp 18.30 
Osalejad: Jaanika Anderson, Toomas Anni, Aire Hernits, Maarika Kalev,  Lennart Liba,  Kersti 
Lillo, Anne London, Veljo Saarniit, Janno Simso,  Inge Kalle 
Puudujad:  Pille Bebelev, Tagmar Lill, Merle Lill 
Protokollis: Maarika Kalev 
 
Päevakord: 

1. Vastse-Kuuste kooli põhimäärus; 
2. Seniseid personali valimise põhimõtteid;  
3. 2018 eelarve üldine tutvustus (I. Kalle);  
4. Vabariigi aastapäeva tähistamine; 
5. Kooli sünnipäevanädal; 
6. Kohal algatatud küsimused 

 
 

1. Vastse-Kuuste kooli põhimäärus eelnõu 
 
I. Kalle tutvustab põhimääruse eelnõud. 
Küsimus: J. Anderson – §7Kooli ülesanne(1) Sõnakasutus „ esteetiline õppevara“ kohta. Mida on sellega 
mõeldud? 
Vastab I. Kalle – välimuselt nauditav õppevara.  
Küsimus: A. Henrits - §16 Õpilaste õigused ja kohustused (2.4). Tervislikud eluviisid kõlab nagu karistus. 
Võiks olla leebemas sõnastus, kohustus sõnastada õiguseks.  
Vastab I. Kalle: Põhimäärus on üldsõnaline Kõike kirja panna on võimatu, kuna me ei tea kuhu poole elu 
liigub kolme aasta jooksul, siis kasutatakse just seda mida kirjas pole.  
Küsimus: J. Simso - §10 Raamatukogu. Mida konkreetselt pakub.  
Vastab I. Kalle: Koolil oma raamatukogu pole. Kool kasutab koolihoones asuvat Vastse-Kuuste 
raamatukogu teenuseid. Võimaldab kasutada koolile vajalikke trükiseid ja raamatuid.  
Küsimus M. Kalev - §6(3) aidata kaasa õpilaste kasvamisele loovaks ja mitmekülgseks isiksuseks, kes 
suudab end teostada erinevates rollides . §7(4) pakkuda lastele tugisüsteeme õpiraskuste ennetamiseks 
ja nendega toimetulekuks.  Põhimääruses on laialt lahti kirjutatud , milliseid võimalusi pakutakse lastele, 
erivajadustega lastele, kuid väga väike osa on suunatud pedagoogidele abi ja toetuse saamiseks. Nemad 
on ju need kes peavad omama oskust ja teadmisi erivajadustega laste õpetamisel. 
Vastab I. Kalle: Põhimäärus on üldsõnaline. Ametikirjelduse jm dokumendid ning juhendid kirjeldavad 
seda täpsemalt. 
J. Anderson: §19 (2) on vastuseks eelmisele küsimusele. 
 
Arvamus põhimääruse eelnõu kohta: Põhimääruses on olemas kõik vajalikud osad. Kui muus osas jääb 
põhimäärus üldsõnaliseks, siis hariduslike erivajaduste laste klasside ja rühmade osa on detailselt lahti 
kirjutatud (Ptk 3. § 9).  
 

2. Personali valimise põhimõtted  
 
I.Kalle:  Hetkel on olemas dokument aastast 2012, mis vajab ümbersõnastamist.  
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Ettepanek I.Kallelt: vaatan üle personali valimise põhimõtted, valmistan eelnõu ette ja saadan selle 
hoolekogule tutvumiseks. Hoolekogu saab selle vastu võtta kevadkoosolekul mais. Hetkel töötajaid kool 
ei vaja. 
Otsus: Ettepanek vastu võetud 
 
 

3. 2018 eelarve üldine tutvustus  
 
I.Kalle: Erinevus varasematest aastatest on see, et uue eelarve koostamisel on vald ja riik eraldi eelarve 
reaga. Muudatused: personalikulu muutus on tingitud õpetajate palgatõusust. Selle kulureal kajastub 
nüüd ka spordijuhi, noortejuhi ning kokkade tööjõukulu, kes lisandusid kooli personali nimekirja. Muutus 
+68198 € 
 
Majanduskulude kärpimisele selgitust pole. Arutelusid pole olnud. Muutus -5215 € 
Küsimus J. Anderson: Kas majanduskulu vähenemine võib mõjutada kuidagi kooli heaolu?  
Vastab I. Kalle : Majanduskulude alla käib küte, valgus, kanalisatsioon, porivaibad jne. Hetkel veel tagab 
keskkütte Vastse-Kuuste Soojus. Põlva haldusosakonna poole ei pea pöörduma kuni kehtivad lepingud. 
Küsimus J. Anderson : Mis saab siis kui koolil saab raha otsa? Kas on võimalus, et kool jääb aasta lõpus 
kütmata? 
Vastab I. Kalle:  Tehakse lisaeelarve ja kulutused kaetakse reservfondist. 
Küsimus V. Saarniit: Mida sisaldas sõidukite ülalpidamise kulu?  
Vastab I. Kalle: Õpetajate ja teiste töötajate  tööle ja tagasi sõite ei kompenseerita. Kaetakse kulutused, 
mis kaasnevad õpilaste viimisega näiteks olümpiaadidele vms. 
Küsimus J. Anderson: Kas esmaabi koolitus  on läbitud kooli töötajatel? 
Vastab I. Kalle:  Esmaabi koolituse läbis kooli personal eelmise aasta jaanuaris, kevadel tehti ka 
evakuatsioonikoolitus. Koolis on olemas ka inimene kes vastutab esmaabi andmise eest. 
V. Saarniit: Elementaarne esmaabi andmise oskus on kõigile vajalik, ka õpilastele. 
Küsimus J. Anderson : Kas infotehnoloogia valdkonnas on plaanis soetada midagi juurde? 
Vastab I. Kalle: Midagi uut pole planeeritud, pigem töötame olemasolevaga (droonid, robotid jm), et neid 
korralikult töösse panna. 
Küsimus J. Anderson : Kas koolitustele jagub raha. Eraldatud summa on 2075€. 
Vastab I. Kalle:  Antud summa eest saab kaks koolitust. Ülejäänud tuleb saada läbi projektide.  
 

4. Vabariigi aastapäeva tähistamine – EV100 
 
I.Kalle: Plaanis on jätkata traditsioone. 22. veebruaril toimub tervisematk. Rongkäik läheb tunnelini, 
hargnemine orienteerumiseks, et jõuda Karilatsi külaplatsile. Abilised orienteerumise korraldamisel on 
M. Nigul ja R. Johanson, külaplatsil võtab vastu M. Venski oma tantsutrupiga. Kohapeal planeeritud 
tegevused ja supi söömine. Tegevustele on planeeritud 1,5 tundi ning  tagasi kooli  koolibusside ajaks. 
Tervisematkale on sel aastal kaasatud ka koolieelikud. Lapsevanemad võiksid võimalusel osaleda. 
Pidulik EV 100 pühendatud aktus toimub 23. veebruaril kell 11.30. 
Seoses lühendatud tööpäevaga on ettepanek lühendada ka koolipäeva. Kuna samal õhtul on ka pidulik 
aktus kultuurimajas kell 19, siis lapsed saavad puhata enne esinemist. Esineb kooli mudilaskoor. 
EV100 – Kool otsustas sel puhul minna metsa istutama. Kaasatud on 5.-9. klasside õpilased. 1.-4. klass 
pistavad mulda lille – dakeeteste seemneid , mis hiljem lähevad kooli territooriumi kaunistamiseks. 
 
Otsustati: 23. veebruaril on lühendatud koolipäev ja koolibuss viib lapsed pärast aktust koju. 
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5. Kooli sünnipäevanädal 

 
I.Kalle: Kooli sünnipäevanädal on 16.-20.aprillil. Käimas on Nordplusi projekt, milles osalevate 
partnerkoolide õpilased vajavad 15.-20.aprillini kodumajutust. Osaliselt on õpilased majutuse juba 
leidnud. Kümnele õpilasele on vaja veel majutus leida. 
 
J.Andersoni ettepanek teha üleskutse ka neile, kes antud projektis passiivsed. 
I.Kalle: Õpetajad on infot saatnud kõigile lastevanematele meili teel. Õpetajad on valinud enese 
majutamiseks Tartu linna. Nendekulud seoses liikumisega kooli ja tagasi ning majutusega on nende endi 
kanda. Täpne tegevuskava veel puudub. Osaliselt hakkavad projektis osalejad saabuma juba 15. aprillil. 
 

6. Kohapeal algatatud mõtted 
 
K.Lillo : Sõnum lastevanematele. Lapsed annavad oma panuse koolis kunsti või käsitöö tunnis. Palun 
tundke oma laste töödest rõõmu ja tunnustage neid. See hetk, kuni laps ise tahab  midagi valmistada ei 
ole lõputu. Leia see hetk ja need sõnad lapse jaoks. Ärge võtke seda emotsiooni neilt ära. 
 
V.Saarniit: Kas õpetajatel on tunnustamise hetki? 
I.Kalle: Tunnustusi on avalikult jagatud kooli sünnipäeval ja aastapäeval. Näiteks  viimane saavutus mis 
väärib tunnustust on R. Johansoni aasta seeniorsportlaseks valimine. 
K.Lillo: On olemas keskkond kuhu saab anda teada  mõne pedagoogi märkamisest (Eestimaa õpib ja 
tänab, www.hm.ee). On erinevad kategooriad  nagu lasteaed,  kool, direktorid jne. On väga tervitatav, 
kui lapsevanemad mõne tunnustamise algatavad. Kanditaatide esitamine toimub mai-aprill .  
J. Anderson: Ühele õpetajatele antakse igal aastal kolleegipreemia ja valitakse kõige sõbralikum õpilane, 
kelle lapsed ise valivad sõbrapäeval. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaanika Anderson                        Maarika Kalev 
Koosoleku juhataja                             Protokollija 

 

http://www.hm.ee/

