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1. Põlva Kooli hoolekogu esimehe, aseesimehe, protokollija valimine 

Esimeheks esitati kolm kandidaati: Jaan Konks, Lauri Linnus, Indrek Sarapuu 

Hääled jagunesid vastavalt: 

Jaan Konks-7 häält 

Lauri Linnus-0 häält 

Indrek Sarapuu-2 häält 

Otsustati kinnitada hoolekogu esimeheks Jaan Konks. 

Aseesimeheks esitati kaks kandidaati: Lauri Linnus, Kristina Masen 

Hääled jagunesid vastavalt: 

Lauri Linnus-1 hääl 

Kristina Masen-8 häält 

Otsustati kinnitada hoolekogu aseesimeheks Kristina Masen. 

Protokollija kandidaatiks esitati Birgit Purga. 

Otsustati ühehäälselt kinnitada hoolekogu protokollijaks Birgit Purga. 

 

2. Põlva Kooli hoolekogu esindaja valimine Põlva Kooli direktori konkursi komisjoni koosseisu 

Päevakorra punktide ülevaatamise juures selgus, et Põlva Vallavalitsus on omalt poolt juba määranud 

komisjoni esindajaks Kuldar Leisi. 

Aigi Sikkal selgitas, et vallavalitsus otsustas konkursikomisjoni moodustada ilma hoolekogu arvamuseta 

seetõttu, et direktori kandidaatide esitamise tähtaeg sai läbi ning läbi tuli viia direktori kandidaatide 



dokumendivoor, mis toimus enne hoolekogu kogunemist. Et hoolekogul ei olnud selleks ajaks valitud 

esimeest ning puudus võimalus hoolekogust komisjoni liikme valimiseks, siis vallavalitsus määras 

esindaja ise ning mitte määramisel oleks hoolekogu esindaja komisjonist puudunud. 

Sarapuu leidis, et tegemist ei ole õiguslikel alustel toimunud protsessiga, kuna hoolekogu ei ole ise 

saanud endale esindajat valida. Ka Gondiu ja Masen leidsid, et sellisel viisil pole hoolekogu huve arvesse 

võetud. Arutleti, kuidas oleks antud ebaõiglasest olukorrast kõige parem ja õigem edasi minna.  

Sarapuu väljendas tahet vaie esitada, mis aga tähendaks konkursi nurjumist. Teised hoolekoguliikmed 

soovisid leida võimalusi, mis ei nurjaks konkurssi, kuid mis ei riivaks hoolekogu huve, arutleti uue 

esindaja määramist komisjoni.  

Leis: Ilmselt vallavalitsus ei aktsepteeriks uue esindaja määramist, sest komisjon on juba kinnitatud. 

Purga ja Masen leidsid, et teavitustöö oleks pidanud olema parem, kuna hoolekogule ei antud kordagi 

teada, kui ajakriitiline on hoolekogu esindaja leidmine komisjoni, samuti ei antud teada, et valimine on 

juba toimunud.  

Viimaks otsustati järgida päevakorra punkti ning teha hääletus hoolekogu esindaja leidmiseks Põlva 

Kooli direktori konkursi komisjoni koosseisu. Esitati kaks kandidaati: Kuldar Leis ja Kristina Masen. 

Hääled jagunesid: 

Kuldar Leis – 4 häält 

Kristina Masen – 3 häält 

erapooletud – 2 häält 

Hoolekogu esindajaks direktori konkursi komisjoni koosseisu valiti Kuldar Leis.  

 

3. Jooksvad küsimused 

Sarapuu uuris, mis on esimehe seisukoht seoses Lina tn koolimajaga ning selle majaga seotud eelnevate 

otsuste kohta. 

Konks: Teema oli pikalt üleval. Varasemad otsused on tehtud kooli pidaja poolt. Kõik esitatud arvutused 

ja tabelid näitasid toona laste arvu langevat trendi ja kooli pidaja poolt kinnitati, et kohtade arvuga 

teistest majades probleemi ei tule. Samas oli näha, et selget pilti ei olnud kellelgi. 

Sarapuu: Lina tn koolimaja arengul tuleb silma tugevalt peal hoida. Oluline on ka laste turvalisus ning 

kuhu mahuvad nende perede lapsed, kes Põlva valda alles elama tulevad.  

Samuti sai tõstatatud Sarapuu poolt Lina tn uue koolimaja funktsionaalsuse küsimus (nt muusikaklassi 

puudumine). 

Konks täpsustas, et hoolekogu võimuses on anda info edasi valla esindajale, kes selle edasi vallavalitusse 

viib. 

Purga uuris, kus Lina tn koolilapsed sel talvel suusatama mahuvad. Sikkal ütles, et talle teadaolevalt on 

suusatamine korraldatud, kuid lubas täiendavalt info üle kontrollida. 

Masen tõstatas teemana parema hoolekogu kommunikatsiooni ja nähtavuse tähtsuse lapsevanemate 

jaoks. Sellele järgnes üldine arutelu, kuidas võiks muuta lapsevanemate jaoks hoolekogu tööd 



arusaadavamaks, läbipaistvamaks ning lastevanemate koosolekuid atraktiivsemateks. Arutleti, kuidas 

ärgitada lapsevanemaid rohkem erinevate teemadega hoolekogu poole pöörduma. Maseni ülesandeks 

jäi enne järgmise koosoleku toimumist läbi mõelda ja siis ka saata esimene hoolekogu ja tegemisi 

tutvustav kiri Stuudiumi kaudu. 

Sikkal lubas kontrollida üle hoolekogu meililisti ja uute liikmete esindatuse selles. 

Gondiu tõstatas progümnaasiumi eesmärgi küsimuse, tuues välja, et progümnaasiumi väljasõitudel 

osaledes märgitakse laps koolist puudujaks ning lapsel tuleb teha tagantjärgi teha koolitööd, mis 

suurendab lapse õpikoormust.   

Sikkal tõdes, et ilmselt tuleks teha arutelu, küsitlus, kas ja mis sellest süsteemist kasu on, sest D ja E 

klasside õpimotivatsioon on madal ning klassijuhatajad hädas. Samuti kurdetakse, et klassijuhatajate 

vahetus toimub liialt kiiresti.  

Sarapuu leidis, et antud olukorras oleks tarvilik uuesti üle vaadata kogu kooli senine süsteem ja 

toimimine ning hinnata, kas varasemad otsused on end tõestanud.  

Kokkuvõtvalt leiti, et teema juurde tuleb tulevikus tagasi tulla.  

Gondiu tõstatas Kesk tn söökla ja toidu järele jätmisest tingitud tõredate kommentaaride/pilkude 

teema. Ka Masen leidis, et Mammaste majas on situatsioone, kus õpetajad on laste suhtes toidu järele 

jätmise pärast tõredad.  

Sarapik: Mõnikord tõesti tehakse märkuseid järelejäänud toidu osas. 

Liblik: Me oleme proovinud suunata õpilasi erinevaid toite maitsma, proovime toidusöömist kujundada, 

et lõuna ei oleks ainult magustoidud või Edus käimine. Võib-olla on need vaid üksikud lood, pole ise neid 

olukordi näinud. Halvasti on ainult kalasupiga. 

Sikkal leidis, et üldiselt on suhtumine selline, et kui laps koolis üldse ei söö, räägib õpetaja konkreetsete 

lapsevanematega eraldi.  

 

Konks algatas arutelu eelolevaks perioodiks teha  tööplaan. Tehti mõningaid teemapüstitusi ning lepiti 

kokku, et järgmisel korral tegeletakse tööplaani kokkupanekuga konkreetsemalt. 

Konks tegi ettepaneku jätkata õpi-käitumistoe pakkumist; koolivormi propageerimist; andekate õpilaste 

toetamist 

Sarapuu: Lina tn koolimaja ja -korralduse ülevaatamine. 

Purga: Kooli alguskellaaja hilisemaks muutmine; koolitoidu ülevaatamine 

Masen: Noorsoopolitseinike koondamise mõju probleemsete noorte toetamisele ning koolile ning 

seatud ootus, et uus direktor peaks teema osas omama nägemust.  

 

 

Järgmine Põlva Kooli hoolekogu koosolek on planeeritud 02.02.2022, kell 17:30, Lina tn koolimajas. 

Võimalusel kohtumine ka uue direktoriga. 

 


