Mäetaguse Põhikooli hoolekogu koosolek
Kolmapäeval, 26.03.2014
Koht: Mäetaguse vallavalitsuse nõupidamiste ruum
Algus kell 17:30 lõpp 19:30
Osalesid: lastevanemate esindajatena: Rene Kundla, Kai Lepik, Andrus Aamer, Ülle
Tõnurist,; vallavalitsuse esindaja Konstantin Kaus
Aruteludes osales õpetajate esindajana Kirsti Hindreus
Puudusid: lastevanemate esindaja Aksana Talja
õpilasesinduse esindaja Lauriina Targijainen,
valla volikogu esindaja Taavi Toomel
PÄEVAKORD:
1. Arvamuse avaldamine Mäetaguse vallavalitsuse eelnõule „Mäetaguse Põhikooli
direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord”
2. Ettepanekud Mäetaguse kooli põhimääruse muutmiseks
3. Esindaja valimine Mäetaguse Põhikooli direktori konkursi komisjoni
4. Hoolekogu uue juhatuse valimine
5. „Mäetaguse Põhikooli arengukava 2014-2016” projekti II lugemine
1. Arvamuse avaldamine Mäetaguse vallavalitsuse eelnõule „Mäetaguse Põhikooli
direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord”
1.1 Elav arutelu määruse eelnõu § 3 sõnastuse üle.
Ülle Tõnurist: „Praegune koosseis on poliitikute poole kaldu, komisjonist puudub erapooletu
ja haridusküsimustes kompetentne Ida-Viru maavalitsuse või haridus- ja teadusministeeriumi
esindaja. Piisaks, kui vallavalitsust esindaks üks inimene. Komisjoni liikmetel on alati
võimalus kaasata nõuandjaid, kes osalevad koosolekutel, kuid mitte hääletamisel.”
Konstantin Kaus: „Vallavalitsus ei ole mitte poliitikud, vaid täitevvõim. Vallavalitsus on
koolipidaja ja tema sõlmib direktoriga töölepingu. Maavalitsus või HTM pole kohustatud oma
esindajat komisjoni saatma.”
Kai Lepik: „Vallavalitsusest võiks olla siiski üks esindaja, näiteks vallavanem. Vallasekretäri
asemel peaks aga olema ekspert.”
Andrus Aamer: „Omavalitsuse sekretär jälgib tavaliselt otsuste seadustele vastamist ega osale
hääletamisel.”
Kokkuvõte muuta § 3 sõnastust järgmiselt:...” 6) Ida-Viru maavalitsuse esindaja või mõni
muu sõltumatu ekspert” ning jätta komisjonist välja vallasekretär
1.2 Arutelu § 2 (3) üle, kus avaldada konkursi kuulutus.

Ülle Tõnurist „Õpetajate Lehes peaks kindlasti avaldama.”
Andrus Aamer: „Personalivahendusega tegelevad portaalid on ebaefektiivsed, seal pole mõtet
avaldada.”
Kirsti Hindreus: „Võib avaldada haridus- ja teadusministeeriumi koduleheküljel.”
Kokkuvõte: muuta § 2 (3) sõnastust järgmiselt „Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse
konkursiteade kohaliku levikuga ajalehes, Õpetajate Lehes, valla kodulehel ja EHIS-e
haridusportaalis arvestusega, et...” ning edasi vastavalt tekstile. § 2 (3) 1) jätta ära.
2. Ettepanekud Mäetaguse Põhikooli määruse muutmiseks
Kai Lepik oli ette valmistanud oma ettepanekud Mäetaguse Põhikooli määruse muutmiseks,
kuid ülejäänud hoolekogu liikmed polnud jõudnud nendega piisavalt tutvuda. Seepärast
otsustati arutada kooli põhimääruse muudatusi järgmisel koosolekul.
Kokkuvõte: Mäetaguse Põhikooli määruse tööversiooni arutelu jätkub hoolekogu järgmisel
koosolekul ning pärast seda edastatakse määrus kooli juhtkonnale.
3. Esindaja valimine Mäetaguse Põhikooli direktori konkursi komisjoni
Rene Kundla: „Konkursi komisjoni peaks kuuluma koosolekul kohal viibiv lastevanemate
esindaja, kes ei kuulu valla volikokku ega ole vallavalitsuse liige. Täna on need Kai Lepik ja
Ülle Tõnurist.”
Mõlemad lastevanemate esindajad olid nõus kandideerima ning avaliku hääletamise tulemusel
häältega 3:1 osutus esindajaks Ülle Tõnurist. Rene Kundla jäi hääletamisel erapooletuks.
Kokkuvõte: hoolekogu esindajaks Mäetaguse Põhikooli direktori konkursi komisjonis on
Ülle Tõnurist.
4. Hoolekogu uue juhatuse valimine
Rene Kundla: „Varem teatatud päevakorras oli hoolekogu uue juhatuse valimine. Valimised
tuleks täna kindlasti läbi viia.”
Kai Lepik: „Kuna mitu hoolekogu liiget on puudu, lükata juhatuse valimised edasi.”
Rene Kundla: „Vajalik kvoorum on koos. Teen ettepaneku valida esimeheks Ülle Tõnurist ja
aseesimeheks Kai Lepik.”
Ülle Tõnurist: „Minu ettepanek on valida esimeheks Kai Lepik.”
Avaliku hääletuse tulemusel valiti 4 poolt- ja 1 erapooletu häälega hoolekogu uueks
esimeheks Ülle Tõnurist.
Rene Kundla: „Kuna Kai ei andnud nõusolekut aseesimehes kandideerida, teen ettepaneku
valida aseesimeheks Andrus Aamer.”
Avaliku hääletuse tulemusel valiti 4 poolt- ja 1 vastuhäälega hoolekogu aseesimeheks Andrus
Haamer.
Kokkuvõte: Mäetaguse Põhikooli hoolekogu uueks esimeheks on Ülle Tõnurist ja
aseesimeheks Andrus Aamer.
5. „Mäetaguse Põhikooli arengukava 2014-2016” projekti II lugemine
Konstantin Kaus: „Meie väike töörühm, kuhu kuulusid peale minu Mäetaguse Põhikooli
direktori kt Ain Luuk ja Ülle Tõnurist tegi tõhusat tööd. Arengukava praeguse projekti II ja
III osa asemel võik olla välisekspertide analüüs kooli praeguse olukorra kohta. Töötasime IV
osaga ”Kooli arengusuunad...” Kuna muudatusi on palju, siis saadame muudatustega variandi

teile arutamiseks. Jätkame arengukava arutelu järgmisel koosolekul, pärast muudatustega
tutvumist.”
Kokkuvõte: Mäetaguse Põhikooli arengukava arutelu jätkub pärast uute ettepanekutega
tutvumist. Arengukava arenguosa jääb lahtiseks ja sellele võib alati ettepanekuid teha.
Järgmine hoolkogu koosolek toimub:
22.04 kl 18.00 vallamajas
Päevakorras Mäetaguse Põhikooli määruse II lugemine, III arengukava lugemine. Lisaks
vahepeal lisanduvad päevakorrapunktid.
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