Mäetaguse Põhikooli hoolekogu koosolek
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Osalesid: lastevanemate esindajatena: Rene Kundla, Kai Lepik, Andrus Aamer, Ülle
Tõnurist, Aksana Talja; kooli pedagoogide esindaja Sten Kapten; õpilasesinduse esindaja
Lauriina Targijainen, valla volikogu esindaja Taavi Toomel, valla esindaja Konstantin Kaus
Kutsutud: Mäetaguse Põhikooli direktor Tarmo Valgepea.
Külalistena: Svetlana Pahk, Helgi Koppel, Kaja Peet, Katrin Juuse, Marika Laanemäe, Sirje
Hänni, Diana Villemson, Jaanika Soitu

PÄEVAKORD:
1. Arvamus Mäetaguse Põhikooli 2014.a eelarve projektile.
2. Arvamus Mäetaguse Põhikooli arengukavale aastateks 2014-2016

1. Arvamus Mäetaguse Põhikooli 2014.a eelarve projektile
KUULATI: Tarmo Valgepea selgitusi eelarve projektile
2014 aastal investeeringud põhivarasse puuduvad.
Töötasude suurenemine seoses riigi poolse õpetajate töötasude suurendamisest +5%,
planeeritavad 3,5 töökohta ja soovitakse säilitada ca 5% palgafondist preemiafondiks.
Remondifond: välitreppide remont ning signalisatsiooni ühtlustamine.
IT liisingud lõppevad – uusi vaja – statsionaarsetele arvutitele eelistatakse sülearvuteid.
Raamatukogu vajab teavikuid, komplekteerimine vajab vahendeid
Muusikaõpetus – eelarves 1700 eur – kitarride soetamine (ei soovi flööte, kuna personaalsed);
bänd – pillid koos võimendusega – eelarves ca 4000 eur
*Andrus Aamer – kas eelarve seisuga 13.09.13 – vastus - jah seisuga 13.09.13
*Konstantin Kaus – Vallavalitsus (edaspidi KOV) esitas küsimused eelarve kohta – palume
kirjalikke vastuseid.
*Rene Kundla- kui koolil pillid koos võimendusega – Kas võimalusel renditakse ka edasi
soovijatele - vastus – võimalik uurida

* Rene Kundla – Saali kasutamisele kinnitati hinnakiri, kas eelarves arvestatud tulusid– vastus
– eelarvesse omatulu ei planeerita, lihtsalt võimalus. Majanduskulud, inimeste palk – otsesed
kulud peab ära katma, mis üle – siis vallale. Kord on vastu võetud.
*Rene Kundla - pillide rentimist jätkata;
*Sten Kapten - kui tuleb alt poolt huvi st järeltulev põlvkond – oleks tehnika olemas.
*Andrus Aamer – pillid on marginaale kuluartikkel, eeskätt on oluline personalikulude üle
vaatamine
* Kai Lepik - mida sisaldavad rida „kultuurikulud“ – vastus - kulud etendustele, nende
ettevalmistustele, õuesõpe, väljasõidud RMK, kontserti piletid jms
*Rene Kundla – kui head kontserdid – miks mitte ka teisi huvilisi informeerida – vastus uurime/vaatame, võimalik, et piiratud seoses kontserdi andja projektide piirangutega
* käsitöömaja tulevik –uuritakse võimalusi max kasutamiseks koostöös KOV.
* Rene Kundla- vajalik palga eelarve ridade kaupa lahti kirjutamine
* Kai Lepik - lasteaia – eelkooli rakendamine – vastus- eelarvesse täiendavaid vahendeid
vaja ei ole
Otsustati: Mitte avaldada arvamust Mäetaguse Põhikooli 2014.a eelarve projektile seisuga
13.09.13, kuna tegemist on esialgse eelarve projektiga, mida on juba ajas muudetud . Esitada
arvamuse avaldamiseks eelarve projekt seisuga 16.01.(15.01. eelarve komisjonis kaitsmisel)
koos vallavalitsuse arvamusega ja personalikulude detailsema lahti kirjutamisega.

2. Arvamus Mäetaguse Põhikooli arengukavale aastateks 2014-2016
KUULATI: Tarmo Valgepea – tutvustab projekti. Pidev protsessi suunav ja visiooni seadev
dokument, mis ei peakski olema pikk ning bürokraatlik dokument. Jäävad kehtima ka
eelmises arengukavas seatud tegevused, sisuliselt eelmise arengukava jätkuna
*Rene Kundla – ülesehituses veidi rohkem selgitusi – et jätk ja missioon kokku ja
kooliarendust veidi rohkem lahti. Koostöö lasteaias? Näha, et arengukavas oleks
korrektsemalt sees lasteaiaga koostöö.
*Tarmo Valgepea – jätkuvalt näeb kool ennast ühe organisatsioonina. Arengukavade koostöö
puudub. Jätab KOV otsustada.
*Konstantin Kaus - Lahti kirjutatud tegevuskava? Kus me oleme? Kuidas me seda
saavutame? Kuhu me jõuame? Kui kooli eelarve oli valmis septembris, miks esitatakse
arengukava projekt praegu?
* Tarmo Valgepa - eelarve menetlus toimub vallas kehtestatud korra kohaselt, arengukava
menetlusprotsessil on oma protsess. Ei pruugi olla omavahel seotud.
*Andrus Aamer – mis see oli? 1,5 lehte?
*Tarmo Valgepea – see on ikkagi eelmise jätk. Vajalik kinnitada suuna õigsust- sellest
vajadus ka hoolekogu arvamus suundade kohta. Konkreetne ettepanek KOV formaadi osas.

*Konstantin Kaus - kool peaks tegutsema olenemata poliitilisest tõmbetuulest.
*Rene Kundla- kool ja KOV teevad koostööd ning hoolekogu tuleb kokku juba
konkreetsemat sorti asjale arvamust avaldama
*Ülle Tõnurist – 5-6kl - kas nemad ka jätkavad 2 õpetajaga- vastus Diana Villemson- jah
* ettepanek – tulevikus kaaluda koosolekute lindistamist
Otsustati: võtta info arengukava projektist teadmiseks. Projekti punkt 4 - koos suuliste
seletustega arusaadavad/teemad olulised. Vajalik lisada arengukavale strateegiline
tegevuskava jms lisad . Võtta uuesti arutusele. Soovituslik – vajadusel kaasata töösse KOV,
hoolekogu liikmeid jms
(vt märkus* allpool)

Kai Lepik
Koosoleku juhataja
Kai Lepik
Protokollija

* väljavõte Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus kehtiv alates 01.01.2014
§ 67. Kooli arengukava
(1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava. Arengukava
koostatakse vähemalt kolmeks aastaks. Arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja
põhisuunad.
(2) Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse,
õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli. Arengukava kinnitab kooli
pidaja või tema volitatud isik ja kooli direktor annab selle täitmisest aru kooli pidaja
kehtestatud korras. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse
andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
(3) Kooli direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli veebilehel.

