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HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 
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Puhja                                                                                                24.09.2018 
 
Algus: 18.00 
Lõpp: 20.00 
 
Osalejad: 
Veljo Raide – vanemate esindaja 
Liine Leetberg – vanemate esindaja 
Ülle Närska – õppenõukogu esindaja 
Kersti Luik – vanemate esindaja 
Miia Uibo – õpilasesinduse esindaja 
Leiki Sild – vilistlaste esindaja 
 
Kutsutud: 
Päivi Märjamaa – Puhja Kooli direktor 
Riin Massur – Puhja kooli õppejuht 
 
Koosolekult puudusid: 
Heli-Anneli Villako – vanemate esindaja 
Olga Dorofejeva – vanemate esindaja 
Juta Lipmeister – volikogu esindaja 
 
Koosoleku juhataja: Veljo Raide 
Protokollija: Leiki Sild 
 
 
PÄEVAKORD kinnitati 6 poolthäälega: 

1. Hoolekogu protokollija valimine 
2. Hoolekogu esimehe valimine 
3. Hoolekogu aseesimehe valimine 
4. Hoolekogu 2018/2019 tööplaan 
5. Puhja Kooli õppekava 
6. Elva Vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks 

korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord 
7. Kohapeal algatatud küsimused 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Hoolekogu protokollija valimine 
Vastavalt hoolekogu töökorrale valib hoolekogu enda hulgast sekretäri, kes protokollib hoolekogu 
koosolekuid. Protokollijaks valiti Leiki Sild. Järgmisel koosolekul valitakse uus protokollija. 
 
Hääletus: kinnitati ühehäälselt 
 

2. Hoolekogu esimehe valimine 
Vastavalt hoolekogu töökorrale valib hoolekogu enda hulgast esimehe, kes juhib ja korraldab 
hoolekogu tööd. Ettepanek: valida hoolekogu esimeheks Veljo Raide. Rohkem ettepanekuid ei 
esitatud, V. Raide andis nõusoleku. 
 
Hääletus: kinnitati ühehäälselt 
 

3. Hoolekogu aseesimehe valimine 
Vastavalt hoolekogu töökorrale valib hoolekogu enda hulgast aseesimehe, kes juhib ja korraldab 
hoolekogu esimehe äraolekul hoolekogu tööd. Ettepanek: valida aseesimeheks Liine Leetberg. 
Andis nõusoleku. 
 
Hääletus: kinnitati ühehäälselt 
 

4. Hoolekogu 2018/2019 tööplaan 
Arutati hoolekogu 2018/2019 tööplaani. Koosoleku juhataja pani hääletusele alljärgneva tööplaani: 
II koosolek – november 2018 48. nädal. Päevakorras: Puhja kooli eelarve, arengukava ja saavutatud 
eesmärkide hindamine. 
III koosolek – 2019 aasta 2. nädal. Päevakorras: Puhja kooli põhimäärus, Puhja kooli arengukava 
heakskiitmine. 
IV koosolek – 2019 aasta 18. nädal. Päevakorras: Puhja kooli õppekava 
 
2018/2019 tööplaan ühehäälselt vastuvõetud. 
 

5. Puhja kooli õppekava 
Kuulati ära Puhja kooli direktor Päivi Märjamaa ja õppejuht Riin Massur, kes tutvustasid õppekava 
planeeritavaid muudatusi. Hakkab kehtima 01.10.2018. Muudatuste seas on: 
-  liikluskasvatus: 3-4 klassi õpilastele jalgratturi koolitus kohustuslikuks 
-  hindamine: terve 1. klassi oleks kirjeldav hindamine  
-  käitumine ja hoolsus: kirjalik kokkuvõte jaanuaris ja juunis 
-  töö HEV-lastega: sellist mõistet enam ei kasutata. HEV=tuge vajavad õpilased (tõhustatud tugi, 
eritugi) 
-  perioodi pikkus 
 
Muudatused kiideti heaks ühehäälselt. 
 

6.  Elva Vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks 
korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord 

Avaldati arvamust uuenenud konkursikorra kohta. 
 

7. Kohapeal algatatud küsimused 
Kersti Luik: Kas Puhja koolil ei võiks olla koolivorm või -müts? 
Jõuti järeldusele, et see osutuks liialt kulukaks ning sellist vormi, mis kõigile meeldiks, on väga 



raske leida. 
Veljo Raide küsimus puudutas 360-kraadi tagasiside küsitlust ja eesmärkide saavutamist. 
Arutelu käigus selgus, et vanemate küsitlustele ei vastata piisavalt. Seda seetõttu, et lapsevanemad 
pidasid küsitlust liiga keeruliseks ja ei oska lapse jutu põhjal õpetajatele hinnanguid ja kirjeldusi 
anda. 
Lapsevanemad võiksid oma lapse käekäigu üle ise suuremat huvi üles näidata ning koolis uurimas 
käia, kuidas tema lapsel läheb. 
 
 
 
 
 
Veljo Raide Leiki Sild 
hoolekogu esimees protokollija 






