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Hoolekogu istung toimus e-istungina. Hoolekogu liikmed andsid arvamuse 09.11.2017 hoolekogu 

istungil Puhja kooli juhtkonna poolt tutvustatud eelnõudele. 

 

1. Puhja Kooli vastuvõtutingimused ja kord  

Hoolekogu liikmed tutvusid eelnõuga ning esitasid alljärgnevaid ettepanekuid: 

-L. Leetberg ettepanek § 1 kohta. Täpsustada ning muuta määruse reguleerimisala sõnastus 

lihtsamaks/arusaadavamaks. Nt: Määrusega sätestatakse Puhja Kooli vastuvõtmise taotluste 

esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus ning vastuvõtmisest või sellest 

keeldumisest teavitamise kord.  

 

2. Puhja Kooli õppekava  

Hoolekogu liikmed tutvusid eelnõuga ning esitasid alljärgnevaid ettepanekuid: 

-H.-A. Villako ettapanek punkt 9.2.6 kohta: Teen ettepaneku vaadata üle, kas ainult kirjeldava sõnalise 
hindamise kasutamine nii paljudes õppeainetes on mõttekas? Kaalukausilt jätaksin siiski välja 
loovusained, mille puhul on arvestuslik/mittearvestuslik hinne vajalik. 
Hinded ja hinnangud võiksid siiski säilida nt: 

 inimeseõpetuses (nii I kui II kooliastmes) 
 pärimuskultuuris ja digiõppes II kooliastmes. Eriti olen siinkohal mures II kooliastme digiõppe 

pärast, mis valmistab õpilasi ette 6. klassi õppeaineks “Informaatika”. Kui saada 4. ja 5. klassis 
digiõppes vaid “arvestusi”, võib olla reaalsushetk 6. klassi jõudes liiga suur. Kannatab ka 
eelnevalt saadud teadmiste-oskuste kvaliteet. 

Kirjeldav sõnaline hindamine: 
 Loovusained I-II kooliaste (kunstiõpetus, kehaline kasvatus, muusikaõpetus, tööõpetus, käsitöö 

ja kodundus, tehnoloogiaõpetus) 
 Valikained I-II kooliaste (loomeõpe, loodus- ja meid ümbritsev keskkond, ettevõtlikkusõpe) - 

sisust lähtuvalt hinnatud kirjeldava sõnalise hindamise abil. 
 

-A. Pihelgas ettepanek Puhja Kooli õppekava punktide 9.1-9.3 kohta (kujundav hindamine). Ma arvan, 

et ainekavas olevad ained peaks jääma hinne + hinnang. (kunstiõp, inimeseõp, keh.kasv, muusikaõp, 

tööõp, käsitöö ja kodundus, tehnoloogia). Mulle teadaolevalt hakatakse neid ained 6.kl taas hindama. 

Minu seisukoht on, et hinne on motivaator. Õpetajate töökoormus on isegi väga suur ja kujundav 

hindamine ei lihtsusta nende tööd vaid teeb pigem keerulisemaks. Laps pigem ootab oma tehtud töö 

eest hinnet. Kujundavat juttu ei pruugi laps isegi läbi lugeda. Ainekavas ettenähtud ained (punkt15.1-

15.8) peaks jääma hinne+hinnang. Punkt 15.9 (valikained) võiks kasutada kujundavat hindamist. 

 

-L. Leetberg ettepanek: Toetan põhimõtteliselt õppekava punktis 9.2.6 nimetatud ainete ainult 

kirjeldavat sõnalist hindamist. Selle eeldusena aga näen, et terve koolipere oleks hindamise alustest ja 

korraldusest (nende muutmisest) väga hästi teadlik ning varakult informeeritud (nii õpetajad, õpilased 

kui lapsevanemad). Hetkel kujundavat hindamist väga erinevalt praktiseeritakse õpetajate poolt ning 

selles valguses pean keeruliseks punkti 9.2.6 rakendamist Puhja Koolis alates 01.09.2018. Kirjeldava 

sõnalise hindamise rakendamisel tuua välja ka skaala, mille alusel toimub vajadusel kirjeldava 

sõnalise hindamise ümber konverteerimine numbriliseks hindeks (nt juhul kui õpilane vahetab kooli).   

 



3. Puhja Kooli kodukord  

Hoolekogu liikmed tutvusid eelnõuga ning esitasid alljärgnevaid ettepanekuid: 

H.-A. Villako ettepanek: Lapsevanemate ja õpilaste seas tekitab tihtipeale segadust asjaolu, et 
õpetajad märgivad koduseid ülesandeid Stuudiumisse väidetavalt “liiga hilja”. Ettepanek: Ehk oleks 
vajalik lisada kodukorra dokumenti lõige (Nt punkti 1, üldsätted - päevakava alla), kus selgitatakse ära, 
mis kellani on õpetajal võimalik Stuudiumisse koduseid ülesandeid lisada ning kas ta saab seda teha 
ka nädalavahetustel. St teha asi lapsele ja lapsevanemale “puust ja punaseks”. 
Lisa: Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis saab meie kooli Stuudimi süsteemis lisada koduseid töid kl 
17.00ni? Mitmed õpetajad märgivad koduseid töid üles just sellel viimasel hetkel… samas, lapsed kes 
osalevad koolijärgselt huviringides, õpivad oma kodused ülesanded ära varem ning on kl 17.00 juba 
trennis või huvikoolis. Ja siis juhtubki olukord, mil õpilane õhtul hilja koju jõudes avastab lisandunud 
kodused tööd… selleks ajaks on õpilane väsinud (eelkõige mõtlen siinkohal nooremaid kooliastmeid). 
Oma peres oleme lahendanud seesuguseid olukordi hommikul varem tõusmise ja õppimisega (äratus 
kl 6.00 või 6.30).  
Mõtisklus - idee kas nooremates kooliastmetes I ja II kooliaste, oleks võimalik tuua koduste tööde 
Stuudiumisse märkimise kellaaja lõpp ettepoole? Nt 15.00? 
 

4. Puhja Kooli sisehindamise kord 

Hoolekogu liikmed tutvusid eelnõuga, mis oli põhjalikult hoolekogus arutlusel 2016/17 õppeaastal ning 

milles nüüd viiakse sisse vajalikud formaalsed muudatused. Täiendavaid ettepanekuid eelnõu kohta 

hoolekogu liikmed ei esitanud. 

 

 

 

 

 

 

 

Veljo Raide         Liine Leetberg 

koosoleku juhataja         protokollija 


