
 
Infokoosolek seoses ehitustöödega Puhja Koolis perioodil aprill-detsember 2019 
 

14.03.2019 
Ülevaade Innove projekti käigust (ettekandja Päivi Märjamaa): 

● Hanked:  

○ 2018.aasta juuli - hange nurjus 

○ 30.jaanuar 2019 - järgmine hange osutus edukaks, vaidlustajaid ei olnud  

● Ehitustööde ajagraafik: aprill - 31. detsember 2019 
Projekti tutvustus korruste kaupa (esitleti projekti jooniseid):  

● kõikides ruumides vahetatakse välja aknad,koolimaja lõunapoolsesse külge 

paigaldatakse päiksekaitse sirmid 

Ülevaade järgmistest sammudest (ettekandja Päivi Märjamaa):  

● 1. aprill algavad ettevalmistavad tööd, koolipere kolib vanasse majja 1.-5. aprillini, 

mis võib tuua kaasa nihkeid koolipäevadesse 

● 8. aprill - õppetöö algab vanas majas, noortekeskuse majas, seltsimajas 

 

Uus töökorraldus:  
● arvutiklass tegutseb noortekeskuses, seal hakkab töötama ka 8. klass 

● noortekeskus hakkab tegutsema ühes ruumis ja fuajees alates kella 14.00 või 15.00, 

lahtiolekuajad täpsustuvad  

● 9. klass õpib 8. aprillist seltsimajas 

● 9. klassi lõpueksamid toimuvad vanas majas või noortekeskuses 

● 9. klassi lõpuaktus toimub kooli võimlas 18.juunil kell 16.00 

● 1. - 7. klass tegutsevad vanas majas, kus täidetakse vajalikud turvanõuded ja kus 

olemas korralikud tualetid 

● muusikaklass kolib aulasse, mis jääb ka koolipere kogunemiskohaks ja ürituste 

läbiviimiseks 

● igal klassil on 8. aprillist oma klassiruum, kus toimuvad enamus tunnid, liiguvad 

õpetajad 

● võimalik, et tunniplaani tulevad muudatused 

● niipea kui võimalik toimub evakuatsiooniõppus kogu kooliperele  

● kooli parklas asuv bussijaam muudab suure tõenäosusega asukohta. Elva valla 

esindajad peavad läbirääkimisi uue asukoha leidmiseks. Hetkel on räägitud 



bussijaama viimisest seltsimaja parklasse. Bussijaama ümberpaigutamine on vajalik 

õpilaste turvalisuse tagamiseks seoses ehitusplatsile sõitvate suurte veokitega. 

 

 

Vanemate esitatud küsimused:  
● Kus õpilased sööma hakkavad? - Õpilased hakkavad aprillis - mais sööma võimlas. 

Toitlustamiseks võetakse kasutusele pool saali, kuhu paigutatakse kuumalett. 

Hommikupudru ja pikapäevarühma toitlustamist aprillis-mais ei toimu. 

● Kuidas lapsed sööma jõuavad? Kuhu pannakse üleriided? - Lapsed lähevad sööma 

koos õpetajaga, võimlas leitakse lahendus üleriiete paigutamiseks. Söögivahetunni 

täpne ajagraafik veel selgub.  

● Kus hakkab õppima järgmisel sügisel kooli tulev esimene klass? - On juba mõtteid, 

kui kõik on kindlalt kokku lepitud, korraldatakse kindlasti selleteemaline infokoosolek. 

● Kas klassidesse tuleb uus mööbel? - Uus mööbel tuleb ainult nendesse 

klassiruumidesse, mis täielikult ümber ehitatakse. 

● Kas kolimisse võiks kaasata ka lapsevanemaid? - Jah, loomulikult, palun võtta 

ühendust klassijuhatajaga. Õpetajad teevad vajadusel üleskutseid Stuudiumi kaudu.  

● Kas vana maja on piisavalt turvaline, et pooleks aastaks õppetöö sinna paigutada? - 

Kasutamisluba on kooli pidajal Päästametiga läbi arutatud. 

● Mis saab pärast renoveerimist vanast majast? - See on kooli pidaja otsus. 

 

Täpsem info seoses ehitustöödega antakse esimesel võimalusel Stuudiumi vahendusel. 


