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4. Esimese kooliastme koolivorm 

5. Jooksvad küsimused 

 

1. Kokkuvõte hoolekogu tegemistest eelmisel õppeaastal. (J. Konks) 

Arutleti 

Jaan Konks andis ülevaate eelmise õppeaasta koosolekutest ja vastuvõetud otsustest, käsitletud 

teemadest ja muudest hoolekogu puuduvatest tegevustest. 

 

 

2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

Arutleti 

Hoolekogu esimehe kandidaadiks on Jaan Konks. Aseesimehe kandidaadiks pakuti Kaupo Kaskla. 

Protokollija kandidaadiks pakuti Marika Rehemets. Kõik kandidaadid kinnitati ühehäälselt heaks. 

 

Otsustati 

Kinnitada hoolekogu esimeheks Jaan Konks. 

Kinnitada hoolekogu aseesimeheks Kaupo Kaskla. 

Kinnitada hoolekogu protokollijaks Marika Rehemets. 

 

 

3. Hoolekogu tööplaani koostamine  

Arutleti 

Hoolekogu koosolekud tuleb läbi viia kord kvartalis õppeaasta jooksul. Vajadusel tihedamini. 

Teemad, mille pärast ei pea hoolekogu kogunema, saab läbi viia elektroonilisi kanaleid pidi. 

Hoolekogu kogunes mitteametlikult 26.september, kus tehti väike ülevaade möödunud õppeaastasse 

ja pandi paika ka teemad, millega võiks uus hoolekogu edasi uuel õppeaastal minna.  

Ka sellel õppeaastal teeb hoolekogu omavalitsusele ettepaneku eelarvestada esimese kooliastme 

esmased vajaminevad õppevahendid. Summa millest jutt käib, oleks 8 (kaheksa) eurot lapse peale. 

Hoolekogu soovib jätkata õpiraskustes noorte toetamisega. Planeeriks mõne ettevõtte külastuse, nt 

Põlvas Arcwoodi. Võiks külastada ka Väimelas asuvat Tsentrit, eeldusel, ehk keegi plaanib sinna 

edasi õppima minna. Kevadel võiks sama eesmärgiga külastada Räpina Aianduskooli. 

 

 

4. Esimese kooliastme koolivorm 

Arutleti 

K. Nook: Hetkel on koolivormi pakkuja valik tehtud. Näidised paberil on olemas. Otsuse, kas 

koolivorm võetakse kasutusele või mitte, võtab vastu hoolekogu. Reklaami tegemise on kool nõus 

võtma enda peale. Koolivormi valikust vähemalt üks element võiks olla soovituslikult lapsel iga 



päev seljas. Koolivormi kandmist alustaks esimesest kooliastmest.  

Miks on koolivorm vajalik?  

Vorm distsiplineerib ja liidab lapsi. Ja kuna Põlva Kool asub kolmes erinevas majas, siis see 

omakorda oleks ühtekuuluvuse märk. Ja firma on nõus tegema esialgu ainult ühe klassikomplekti 

jagu nn proovimiseks. 

 

Otsustati 

Võtame veel hetke mõtlemiseks, järgmine koosolek võiks võtta koolivormi osas lõpliku seisukoha. 

 

4. Jooksvad küsimused 
Arutleti 

K. Nook tutvustas Põlva Kooli uue õppeaasta eelarvet. 

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 
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