
Puhja Kool 
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
Puhja 07.02.2018 1-10/nr 3 
 
Algus: 18.00 
Lõpp: 20.00 
 
Osalejad: 
Veljo Raide - vanemate esindaja 
Liine Leetberg - vanemate esindaja 
Heli-Anneli Villako - vanemate esindaja 
Annika Pihelgas - vanemate esindaja 
Olga Dorofejeva - vanemate esindaja 
Ülle Närska – õppenõukogu esindaja 
Juta Lipmeister – volikogu esindaja 
  
 
Kutsutud: 
Päivi Märjamaa - Puhja Kooli direktor 
Riin Massur- Puhja Kooli õppejuht 
Riin Saadjärv – Puhja Kooli haridustehnoloog 
 
Koosolekult puudusid: 
Leiki Sild - vilistlaste esindaja 
Kersti Luik – vanemate esindaja 
Käti Eliise Tobre – õpilasesinduse esindaja 
 
Koosoleku juhataja: Veljo Raide 
Protokollija: Liine Leetberg 
 
PÄEVAKORD kinnitati 7 poolthäälega: 

1. Kirjeldav sõnaline hindamine 
2. Puhja Kooli kodukord 
3. Puhja Kooli vastuvõtutingimused ja kord 
4. Eelarve eelnõu  

 
1. Kirjeldav sõnaline hindamine 

Kuulati ära Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa, õppejuht Riin Massur, haridustehnoloog Riin Saadjärv             
ja loovjuht Ülle Närska, kes tutvustasid uuest õppeaastast Puhja Koolis rakendadavat kirjeldavat            
sõnalist hindamist. 1.-5. klassis rakendatakse ainult kirjeldavat sõnalist hindamist järgmistes          
õppeainetes: kunstiõpetus, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, muusikaõpetus, tööõpetus, käsitöö ja         
kodundus, tehnoloogiaõpetus ning valikainetes (loomeõpe, loodus- ja meid ümbritsev keskkond,          
pärimuskultuur, ettevõtlikkusõpe ja digiõpe).  
 



Hoolekogu liikmed arutasid antud päevakorrapunktiga seonduvat ja võtsid esitatud informatsiooni          
teadmiseks. (Oma seisukohad kirjeldava sõnalise hindamise kohta on hoolekogu liikmed eelnevatel           
koosolekutel ka Puhja Kooli juhtkonnale edastanud). 
 

2. Puhja Kooli kodukord 
Kuulati ära Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa ja õppejuht Riin Massur, kes tutvustasid täiendavaid              
muudatusi Puhja Kooli kodukorra eelnõus. Kodukorra eelnõud on arutanud hoolekogu, õppenõukogu,           
õpilasesindus. Kodukorra kehtestab kooli direktor käskkirjaga lähipäevadel. Täiendavate muudatuste         
seas on: 
-punkt 1.8. uus punkt kodukorras lähtudes hoolekogu ettepanekust: Stuudium keskkonda lisatakse           
järgmise päeva kodused ülesanded hiljemalt kell 17.00. Esimeses kooliastmes dubleeritakse          
õppe-eemärgil kodused ülesanded ka päevikusse. 
-punkt 5.6. õpetajte poolt tehtud ettepanek kodukorra täiendamiseks: Kui õpilane on ühe kuu jooksul              
põhjuseta puudunud rohkem kui 8 tundi, võib hinnata tema käitumise mitterahuldavaks või/ja            
rakendada muid mõjutusmeetmeid. 
 
Hoolekogu liikmed arutasid antud päevakorrapunktiga seonduvat ja võtsid esitatud informatsiooni          
teadmiseks. 
 

3. Puhja Kooli vastuvõtutingimused ja kord 
Kuulati ära Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa, kes tutvustas Puhja Kooli vastuvõtutingimused ja kord              
eelnõu täiendavaid muudatusi, mida teinud eelnõu kohta Elva Vallavalitsuse haridusosakond ning           
juristid. Puhja Kooli vastuvõtutingimused ja kord eelnõu on päevakorras 13.02.2018 toimuval Elva            
Vallavolikogu istungil.  
 
Hoolekogu liikmed arutasid antud päevakorrapunktiga seonduvat ja võtsid esitatud informatsiooni          
teadmiseks. 
 

4. Eelarve eelnõu  
Kuulati ära Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa, kes tutvustas Puhja Kooli eelarve esialgset eelnõud.              
Eelarve esimene lugemine Elva Vallavolikogu 13.02.2018 istungil. Eelarve on planeeritud vastu võtta            
märtsikuu volikogu istungil. 2017. aastal oli Puhja Kooli eelarve suuruseks 955 000 eurot, 2018. aasta               
esialgses eelarve eelnõus on planeeritud 1 473 000 eurot, mille sees on ka investeeringutoetus              
(pindala optimeerimise projekt). Päivi Märjamaa andis ka hoolekogule ülevaate pindala optimeerimise           
projektist. 
 
Hoolekogu liikmed arutasid antud päevakorrapunktiga seonduvat ja võtsid esitatud informatsiooni          
teadmiseks. 
 
 
 
 
 
Veljo Raide Liine Leetberg 
hoolekogu esimees protokollija 


