Põlva Kooli hoolekogu 23.11.2017. a koosoleku protokoll nr 1
Koht: Põlva Kooli direktori kabinet
Algus kell 17.30; lõpp kell 19.00.
Osavõtjad: Maichl Suur, Kaire Palo, Marika Rehemets, Mait Kuusik, Ülo Plakso, Toomas Nigola,
Jaan Konks
Kutsutud: Aigi Sikkal, Kaie Lõhmus
Päevakord
1. Ettepanekute arutelu parkimise ja liikumise parandamiseks kooli lähiümbruses. Esindajate
määramine Pihlapuu lasteaia hoolekoguga ühisele koosolekule.
2. Arvamuse andmine Põlva Kooli sisehindamise korra muudatustele
3. Jooksvad küsimused.
1. Ettepanekute arutelu parkimise ja liikumise parandamiseks kooli lähiümbruses. Esindajate

määramine Pihlapuu lasteaia hoolekoguga ühisele koosolekul
Arutleti
Kõik parandusettepanekud tuleb esitada uuele valla volikogule enne eelarve kinnitamist. Lina
tänava kooli ümbrus on pime, tänavavalgustus on küll olemas aga see ei valgusta piisavalt. Kesk
tänava kooli juurde on vajalik aed vastu Kesk tänavat, et tekiks kooli õuele turvaline õueala.
Koolimaja tee parkimise ja liikumise parandamiseks ja turvaliseks muutmise ettepanekud on
esitatud nii valda kui ka Koolimaja tee kooli juhtkonnale. 27. novembril toimub Pihlapuu lasteaedalgkoolis hoolekogu koosolek kus on oluline ka Põlva Kooli hoolekogu esindatus.
Ettepanek
Põlva Kooli hoolekogu esindavad Pihlapuu lasteaed-algkooli hoolekogu koosolekul Ülo Plakso,
Toomas Nigola ja Kaire Palo.
2. Arvamuse andmine Põlva Kooli sisehindamise korra muudatustele
Arutleti
Kaie Lõhmus tutvustas ja selgitas Põlva Kooli sisehindamise korda ja muudatusi. Oodatud on kõik
ettepanekud ja muudatused.
Ettepanek
Muudatusettepanekud esitada Kaie Lõhmus meilile kaie.lohmus@polvakool.ee.
3. Jooksvad küsimused.
Arutleti
Kas kohvik kooli on vajalik või mitte? On nii poolt kui vastuargumente. Kui lapsed ei taha koolis
lõunat süüa ja selle tõttu on lastel kõht tühi, peaks enne ikka uurima, miks lapsed ei taha koolitoitu
ja parandama koolitoidu kvaliteeti. Kohvik võiks olla avatud peale lõunasööki. Müügil peaks olema
ainult võileivad, saiakesed ja morss. Ehk siis nn. kohvik ei tohiks tekitada liialt suurt lisakohustust
köögipersonalile. Kohviku teenust sisse osta ei pea vajalikuks.
Linnaliini buss nr. 20 on hommikuti nii täis, et Lina peatusest peale tulevad lapsed ei mahu mõnel
päeval bussi peale. Lahenduseks on, et Lina ja Jaama piirkonna lapsed saavad kasutada läbisõitvate
maakonnaliinide busse. Sellekohane info on edastatud ka stuudiumisse.
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