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Päevakord 
 

1. Hoolekogu tööplaani kinnitamine 2016/17 õppeaastaks. 

2. Põlva Kooli kodukord ja vajadusel muudatusettepanekute tegemine. 

3. Põlva Kooli 2017. a eelarvele arvamuse andmine. 

4. Jooksvad küsimused 

 

1. Hoolekogu tööplaani kinnitamine 2016/17 õppeaastaks. 

 

Arutleti  

 

Hoolekogu liikmed arutasid õppeaasta tööplaani, see tundus mõistlik ja reaalne. See aasta tuleb veel 

arengukava eelnõule arvamus anda ja osaleda selle koostamisel. Perioodi jaanuar kuni märts 2017 

tuleb lisada üks punkt- kehtestada direktori ettepanekul pedagoogide ametikohtade täitmiseks 

konkursi läbiviimise kord. 

 

Ettepanek  

 

Kinnitada hoolekogu tööplaan 2016/17 õppeaastaks. Otsus ühehäälselt vastu võetud. 

 

2. Põlva Kooli kodukorra arutelu ja vajadusel muudatusettepanekute tegemine. 

 

Arutleti  

 

Pakuti välja järgmised ettepanekud kodukorra muutmiseks: 

2.6 Kas keelata täielikult mobiiltelefonide kasutamine koolis? 

2.9 Määramata on klassiruum kuhu saata korda rikkunud õpilane, samuti õpetaja, kes peaks selle 

lapsega edasi tegelema. Mida teha lapsega, kes segab tundi?  

3.2 Kool hindab …. Kes on kool? See peaks kodukorras olema täpselt määratletud. Kas see võiks 

olla klassijuhataja?  

3.2.4 Pikapäevarühmad töötavad esmaspäevast neljapäevani, kas reedel ei ole pikapäevarühma? 

Lapsevanemal puudub lapse õpirühma määramise kohta info, kas oleks võimalik seda kajastada 

Stuudiumis? 

7.3 Selgitusest keeldumine- kas selle eest on mõistlik karistada? Sõnastus vajab parandamist. 

 

3. Põlva Kooli 2017. a eelarvele arvamuse andmine. 
 

Arutleti  

 

Hoolekogu liikmed esitasid direktorile küsimusi erinevate kuluartiklite kohta.  

 



Ettepanek 

 

Kuna praegusel hoolekogul puudub varasem kogemus ja praktika, siis kooskõlastame Põlva Kooli 

2017. a eelarve. 

 

4. Jooksvad küsimused 

Arutleti koolivormi teemal, et kas oleks mõistlik terves Põlva Koolis kasutusele võtta. Ja millised 

oleksid need vormielemendid, mida lapsed oleksid nõus kandma. Endiselt on lapsevanemad mures 

liiga raskete koolikottide pärast. Ideaalne lahendus oleks digitaalne õppematerjal.  

Kas huvialaringides õpilased osalevad? Ujumine on selline ala, et seda võiks küll igas vanuses 

lastele võimaldada. Ettepanek omavalitsusele, et ujumisringide arv viia maksimaalseni, leida selleks 

rahalised võimalused ja juhendaja, kes lapsi treeniks. 
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