
Puhja Kool 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Puhja          09.11.2017 1-10/nr 1 

 

Algus: 18.00 

Lõpp: 20.45 

 

Osalejad: 

Veljo Raide - vanemate esindaja 

Liine Leetberg - vanemate esindaja 

Heli-Anneli Villako - vanemate esindaja 

Annika Pihelgas - vanemate esindaja 

Kersti Luik - vanemate esindaja 

Leiki Sild – vilistlaste esindaja 

 

Kutsutud: 

Päivi Märjamaa - Puhja Kooli direktor 

Riin Massur- Puhja Kooli õppejuht 

Olga Dorofejeva 

 

Koosolekult puudusid: 

Anneli Topoleva - vanemate esindaja 

Ülle Närska – õppenõukogu esindaja (teatas puudumisest) 

Käti Eliise Tobre – õpilasesinduse esindaja 

 

Koosoleku juhataja: Veljo Raide 

Protokollija: Liine Leetberg 

 

PÄEVAKORD kinnitati 6 poolthäälega: 

1. Hoolekogu protokollija valimine 

2. Hoolekogu esimehe valimine 

3. Hoolekogu aseesimehe valimine 

4. Puhja Kooli vastuvõtutingimused ja kord  

5. Puhja Kooli õppekava  

6. Puhja Kooli kodukord  

7. Puhja Kooli sisehindamise kord 

8. Hoolekogu 2017/2018 tööplaan 

9. Kohapeal algatatud küsimused 

 

 

 

 

 

 

 



1. Hoolekogu protokollija valimine 

Vastavalt hoolekogu töökorrale valib hoolekogu enda hulgast sekretäri, kes protokollib hoolekogu 

koosolekuid. Veljo Raide ettepanek: valida protokollijaks Liine Leetberg. Rohkem ettepanekuid ei 

esitatud, L. Leetberg andis nõusoleku.  

 

Hääletus:  poolt: 6 vastu: -  erapooletuid:- 

 

2. Hoolekogu esimehe valimine 

Vastavalt hoolekogu töökorrale valib hoolekogu enda hulgast esimehe, kes juhib ja korraldab 

hoolekogu tööd. Liine Leetberg ettepanek: valida hoolekogu esimeheks Veljo Raide. Rohkem 

ettepanekuid ei esitatud, V. Raide andis nõusoleku.  

 

Hääletus:  poolt: 6 vastu: -  erapooletuid:- 

 

3. Hoolekogu aseesimehe valimine 

Vastavalt hoolekogu töökorrale valib hoolekogu enda hulgast aseesimehe, kes juhib ja korraldab 

hoolekogu esimehe äraolekul hoolekogu tööd. Veljo Raide ettepanek: valida aseesimeheks Heli-

Anneli Villako. Rohkem ettepanekuid ei esitatud, H-A. Villako andis nõusoleku.  

 

Hääletus:  poolt: 6 vastu: -  erapooletuid:- 

 

4. Puhja Kooli vastuvõtutingimused ja kord 

Kuulati ära Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa, kes tutvustas Puhja Kooli vastuvõtutingimused ja kord 

eelnõu muudatusi: 

-Puhja vald asemel Elva vald läbivalt läbi dokumendi, Puhja Gümnaasium asemel Puhja Kool. 

-§ 2 lg 3 lisatud II lause: Vajadusel korraldab kool lapsevanemate ja lapsega vestluse. 

-§ 3 lg 1-3 muudetud. 

 

Hoolekogu liikmed tutvuvad täiendavalt eelnõuga ning hoolekogu annab oma arvamuse eelnõu kohta 

hiljemalt 01.12.2017. 

 

5. Puhja Kooli õppekava 

Kuulati ära Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa ja õppejuht Riin Massur, kes tutvustasid Puhja Kooli 

õppekava planeeritavaid muudatusi. Uus õppekava hakkaks kehtima alates 01.09.2018. Muudatuste 

seas on:  

-p 3.1 õppe ja kasvatustöö korraldus- mõisted üldõpetus, aineõpetus, perioodõpe. 

-p 5.1 (uus punkt) Õppetöö mitmekesistamine – ainetevahelised ja aineülesed projektid. 

-p 5.3 Kool korraldab vähemalt kolm korda õppeaastastas õpilastele e-õppe päevi.  

-p 7 (uus punkt) Loovtööde korraldamise põhimõtted ja temaatilised rõhuasetused. Lisatud on 

loovtööde tegemine kõigis kooliastmetes ja klassides, et ette valmistada õpilast parimal viisil 8. klassi 

loovtööks. 

-p 9 Õpilaste arengu ja õppimise toetamine ja hindamine. Numbrilised hinded ja kirjeldavad, sõnalised 

hinnangud, kujundav hindamine ja kokkuvõtvad hinded. Muudatus: 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, digiõpe).  



 

Hoolekogu liikmed tutvuvad täiendavalt eelnõuga ning hoolekogu annab oma arvamuse eelnõu kohta 

hiljemalt 01.12.2017. 

 

6. Puhja Kooli kodukord 

Kuulati ära Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa ja õppejuht Riin Massur, kes tutvustasid Puhja Kooli 

kodukorras planeeritavaid muudatusi.  

 

Hoolekogu liikmed tutvuvad täiendavalt eelnõuga ning hoolekogu annab oma arvamuse eelnõu kohta 

hiljemalt 01.12.2017. 

 

7. Puhja Kooli sisehindamise kord 

Kuulati ära Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa, kes tutvustas Puhja Kooli sisehindamise korras sisse 

viidavaid formaalseid muudatusi. 2016/2017 õppeaastal oli käesolev kord põhjalikult arutlusel.  

 

Hoolekogu liikmed tutvuvad täiendavalt eelnõuga ning hoolekogu annab oma arvamuse eelnõu kohta 

hiljemalt 01.12.2017. 

 

8. Hoolekogu 2017/2018 tööplaan 

Arutati hoolekogu 2017/2018 tööplaani. Koosoleku juhataja pani hääletusele alljärgneva tööplaani: 

 

I koosolek – november 2017. Päevakorras: eelnõude Puhja Kooli vastuvõtutingimused ja kord, Puhja 

Kooli õppekava, Puhja Kooli kodukord, Puhja Kooli sisehindamise kord ära kuulamine ja tagasiside 

andmine 01.12.2017. 

II koosolek – jaanuar 2018. Päevakorras: Puhja Kooli eelarve, Puhja Kooli kodukord. 

III koosolek – aprill 2018. Päevakorras:  Puhja Kooli arengukava. 

IV koosolek – august 2018. 

 

Hääletus:  poolt: 6 vastu: -  erapooletuid:- 

 

9. Kohapeal algatatud küsimused 

Annika Pihelgas: Kas riietusruumide küsimus on ka veel päevakorras? Kas kooli renoveerimise 

projektiga seoses riietusruumides ka muudatusi tehakse? 

Päivi Märjamaa: Pindala optimeerimise projektiga kehalise kasvatuse riietusruumides muudatusi ei 

tule.  

Liine Leetberg: Mis seisus pindala optimeerimise projekt on? Kas Elva valla ühinemislepingus on ka 

Puhja Kooli pindala optimeerimise projekt kuidagi kajastatud? 

Päivi Märjamaa: Oleme kulutanud märkimisväärselt aega ja ka rahalisi vahendeid projekti 

koostamisse, Innove nõudmisel ka projekti ümber tegemisse. Projekt valmis, kuid millal Elva 

Vallavolikogus arutlusele tuleb, ei oska öelda. Elva valla ühinemislepingus öeldud, et olemasolevate 

projektidega jätkatakse. 

Annika Pihelgas: Kas kooli jõulupidu ei saaks kooli võimla asemel kuskil mujal korraldada? 

Seltsimajas? 

Riin Massur: Eelmise aasta kogemusest lähtuse sel aastal kooli võimlas jõulupidu sellisel kujul ei 

toimu. Seltsimajja me terve kooliperega paraku ei mahu. Sel aastal alternatiivina jõulukontsert Puhja 

kirikus. 



Annika Pihelgas: Kas kooli staadionile endiselt rahalisi vahendeid ei ole ette nähtud? Staadion väga 

kehvas seisus, vajaks uuendamist. 

Päivi Märjamaa: Kevadel teostatakse staadionil hooldustööd, ümberehitamiseks investeeringuid ette 

nähtud ei ole. 

Annika Pihelgas: Kas oleks võimalik tutvuda riigi poolt täiendavalt eraldatud huvihariduse rahaliste 

vahendite kasutamisega: kui palju on töötasudeks makstud, kuidas raha kasutatud? 

Päivi Märjamaa: Töötasude maksmine ei ole avalik informatsioon, huvihariduse rahalised vahendid 

kajastuvad eelarves. 

Arutati veel ka e-õppe päevadega seoses. Hoolekogu tunnustas kooli, et e-õppe päevade ülesanded 

ning keskkond on märkimisväärselt arenenud. Kooli juhtkond selgitas täiendavalt, et e-õppe päevad 

on väga vajalikud, et pakkuda õpetajatele vajalikke koolitusi ning õppepäevi. 

Lisaks tutvustas Päivi Märjamaa 360-kraadi tagasiside meetodit haridusasutustele, millega hinnatakse 

õpetajate kompetentsi. Õpetaja saab tagasisidet oma töö kohta juhtkonnalt, teistelt kolleegidelt, 

lastevanematelt ja õpilastelt. Puhja Kool on õpetaja kompetentsimudeliga Innove kaudu liitunud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veljo Raide         Liine Leetberg 

koosoleku juhataja         protokollija 


