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Päevakord: 
1. Ülevaade kooliaastast – Katrin Uutsalu 
2. Hoolekogu esimehe ettekanne – Margo Sai 
3. Uute hoolekogu liikmete valimised.  
 
1. Kokkuvõte kooliaastast 
Kuulati: 
Direktor Katrin Uutsalu rääkis lühidalt endast ja oma nägemusest PJG direktorina. Möödunud 
õppeaasta kohta ütles ta, et on olnud palju toredaid hetki ja õpilased on õppinud palju ka koolist 
väljaspool, näiteks Keskkonnahariduskeskuses. Meil käis hästi palju loengupidajaid ja 
vahetusõpilasi, et tuua õpilastele elu koolimajja lähemale.  Oma Riigi eestvõttel toimus erinevate 
erakondade esindajate debatt enne Riigikogu valimisi.  Käisime külas Surju koolis, proovisime 
läbi demokraatlikud valimised, sellel aastal ka elektrooniliselt. Abistasime Ukraina elanikke 
erinevate esemetega. Käisime metsavendade radadel tänu Margo Saiale. Uus projekt läks käima, 
osaleme Erasmus+ projektis „Once Upon a Time...“. Jõululaat, kus kaubeldi   väga kvaliteetsete 
esemetega, oli väga edukas. Kihelkonna talvine tantsupidu, millest nii osalejad kui publik siiani 
räägivad, oli väga emotsionaalne. Traditsiooniliselt tähistasime Vabariigi aastapäeva, Hariduselu 
335 aastapäeva, muuseumi 30 tegevusaastat.  
Meie saavutustega tutvumiseks soovitas direktor – vaadake ka kooli kodulehte. 7 õpilast läheb 
maavanema vastuvõtule. Emma Jõgi - 7 korda olümpiaadidel käinud, Karin Lehe - 2 korda 
olümpiaadidel käinud, Vete-Mari Kuningas 6 korral, Sigre Kodasma - 5 korda, Merilyn Pähkel - 
2 olümpiaadil käinud, aktiivne Oma Riigi esindaja. Iiris Prosa - kuldmedali kandidaat, 2 
olümpiaadil käinud, Rasmus Karits – aktivist igal alal, ÕÕKEAT-i I koha saavutanud 
võistkonnas. Õpetajatest on vastuvõtule kutsutud  Anne Alus. Veel tublisid - Anton Kudrjavtsev, 
Kevin Kodasma, Hilse-Hell Jõesaar, Greete Kera, Ketrin Salumaa, Brenetta Alliku, Joosep-
Mattis Eriste, Mattias Nurmik, Hendrik Kivisild, Kreete Karits, Kadi Krusemann, Andro 
Järvemets. Tublisid kunstnikke on juhendanud Virve Lohu.  Sportlased on ka väga tublid. 
Plaksutati ka juhendajatele õpetajatele.  
Kooliarenduse plaanidest rääkis direktor, et põhipunktideks lähiaastail on  põhikooliks 
kujunemine 2016 sügiseks. Tervist edendav kool, Ettevõtlik kool, Oma Riik, uue tehnoloogia 
kasutuselevõtt, 1. klassi vastuvõtu korra uuendamine,  osalemine kogukonna kultuuri- ja 



spordielus, huvitöö võimalused, vajadus reguleerida transporti, ohutus ja turvalisus, 
karjääriplaneerimise toetamine, ÕM tegevuse taastamine 2015 suvest, lapsevanemate koolitused, 
koosolekud, arutelud, ümarlauad, koostöö sõpruskoolidega. Poiste tööõpetus kolib suurde majja. 
On plaanid uusi projekte teha koos Läti, Leedu ja Austria koolidega. 
 
2. Hoolekogu esimehe ettekanne 
Kuulati 
Margo Sai tutvustas kooli hoolekogu ülesanded, mis on kirjas – Halinga Vallavalitsuse määruses 
16.12.2014. 
Praegu hoolekogus 9 liiget, lahkuvad Marge Pähkel ja Sirje Lainemaa.  
Margo Sai tänas lapsi ja juhendajaid kena kontserdi eest. HK tegevusest rääkis ta, et eelmisel 
aastal käidi koos 6 korral, 2015. a. 1 korral, otsused on tehtud ja ellu viidud, hoolekogu on 
direktori valikuga rahul, elu läheb edasi, mõtleme edasi, kuidas paremini tööd teha. Direktor 
tuletas meelde, et määruse järgi on hoolekogul vaja kokku tulla 4 korda aastas, kuid võib ka teha 
elektroonilisi koosolekuid.  
 
3. Uute liikmete valimine kooli hoolekogusse 
Kuulati 
Margo Sai teatas, et hoolekogu  uuteks liikmeteks saamiseks on oma kirjaliku nõusoleku andnud 
Joel Roos ja Diana Mägi (lisa 4, 5). 
Margo Sai küsis, kas keegi saalisviibijatest soovib kandideerida lisaks eelnimetatuile. Soovijaid 
ei olnud. 
Otsustati: 
Mõlemad kandidaadid valiti uude hoolekogusse.  
Diana Mägi - kaks erapooletut, vastu ei olnud keegi. 
Joel Roos - 7 erapooletut, vastuhääli ei olnud. 
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