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Puudujad: Olga Dorofejeva, Veljo Raide, Triine Uibokand, Kersti Luik, Leiki Sild
PÄEVAKORD :
1. eelarveprojekti tutvustus
2. dokument “pedagoogiliste ametikohtade konkursi läbiviimiseks” kinnitamine

1. KUULATI:
Marika Saar tutvustas järgmise aasta eelarveprojekti:
● Elva valla eelarve koos investeeringutega on 30 miljonit eurot, millest ca 64% (13
miljonit) moodustab haridusvaldkond
● Puhja kooli eelarve kogumaht aastaks 2020 on 1,1 miljonit eurot
● Õpetajate palgatõus on ette nähtud 64 eurot (1315 eurot)
● Plaanis on vaadata üle haridusjuhtide palgad, mis õpetajate palgatõusuga võrreldes on
propotrsionaalselt nihkes- peaksid ilmselt olema suuremad.
● Elva vallaks ühinesid 6 omavalitsust, kus on rahad jagatud väga erinevalt. Valla
ametnikud on koostanud mudeli, mille põhjal hinnatakse iga kooli- kas ja kui palju
peaks rahastus edaspidi muutuma. Puhja kool mahtus nö mudelisse, mis tähendab, et
kooli eelarve jääb samaks- midagi ei võeta ära ega lisata juurde
● Uuest aastast võetakse direktorilt ära vastutus kütte, elektri ja vee osas, see koondub
edaspidi Elva valla kätte
● Edaspidi on juht vabam kasutama majandusrahasid eelarve piires (eelarveridade
mõttes)
● Jaanuarist 2020 koondatakse osa personali, ennekõike puudutab see halduspersonali
● 1. jaanuarist 2020 võtab Puhja kooli köögi üle Elva Teenused SA. Kööki jääb 2,5
kohta, senise 3 koha asemel
● 31. jaanuarist 2020 lähevad koristajad, abitöölised jm. üle Elva Teenused SA alla.
● Puhja kooli majandusjuhataja ametikoht koondatakse
● Edaspidi haldab kooli Elva Varahalduse SA haldur. Iga valla kool saab oma halduri.
Valla peale on kokku neid 3.
● Tulevikus läheb Puhja staadion Elva Kultuuri. ja Spordi Sihtasutuse alla

1. SÕNA VÕTSID:
Janno Reinomägi- tundis muret, kas haldur, kelle vastutusalas on mitu kooli, suudab tagada
operatiivsuse. Seda ennekõike kiireloomulistes olukordades- näiteks veetoru lõhkeb vms.
Sulev Lääne- rõhutas vajadust jagada halduri kontakti kõigile, kel seda võib vaja minna
(õpetajad) ja julgustada seda ka vajadusel kasutama.
Päivi Märjamaa, Riin Massur - tutvustasid kooli päevakava ideed. Hoolekogu liikmetele
meeldis liikumistegevusteks tekkivate pauside mõte. Hoolekogu aseesimees avaldas
arvamust, et igasugune muudatus päevakavas tekitab küsimusi. Arutasime põhjendusi
erinevate ideede rakendamistele.

OTSUSED:
Kuna hoolekogu koosolekult puudusid pooled liikmed ei olnud võimalik kinnitada dokumenti
„pedagoogiliste ametikohtade konkursi läbiviimiseks“. Hoolekogu aseesimees kutsub
kokku e- koosoleku, et kinnitada dokument e- hääletuses.
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