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Koht: Põlva Kooli õpetajate tuba, Lina tn 21 

Algus kell 17:30, lõpp 19:30 

Osavõtjad: Jaan Konks (esimees), Kristina Masen (aseesimees), Birgit Purga (protokollija), Maarit Gondiu, 

Kuldar Leis, Lauri Linnus, Ülle Sarapik, Indrek Sarapuu, Kertu Viljamaa 

Puudus: Piia Liblik 

Külalisena: Aigi Sikkal, Koit Nook, Igmar Matto 

 

Päevakord: 

1. Tutvustusring 

2. Tutvumine hr. Igmar Mattoga 

3. Indrek Sarapuu – Lina tn. Koolihoonega seonduv 

4. Koit Nook – Lina tn. Kooli ehitustegevusega seonduv 

5. Hoolekogu tööplaani koostamine 

6. Jooksvad küsimused 

 

Koosolek: 

1. Tutvumisring 

Kõik koosolekul kohalolnud tutvustasid end paari lausega. 

 

2. Tutvumine hr. Igmar Mattoga 

Tulevane Põlva Kooli direktor Igmar Matto lühikokkuvõte oma elust ja saavutustest. 

Konks uuris põhjustest, miks just Põlva Kool valituks osutus ning mis on tulevane visioon ja nägemus. 

Matto tõi esile elukoha lähedust ja visiooni lähtuvust õppekavadest, arengukavadest ja riiklikest 

soovitustest. Noortes tuleks aktiivset joont hoida ja ehk ettevõtliku kooli programmiga liituda. Samuti 

tuleb hoida Põlva Kooli headust. 

Masen uuris juhtimise prioriteetidest, hea kollektiivi valemi kohta.  

Matto tõi välja hea suhtluse ja õpetaja kui kooli visiitkaardi ning avatuse kollektiivis. 

Sarapuu ootas Kääpa kooli juhtumi kommenteerimist 

Matto tõdes, et seal olid omad vead, aga igal asjal on kaks poolt. Lubas, et on olukorrast õppinud ja see 

aitab edasi minna. 

Sarapuu uuris seejärel Matto teadmiste kohta Põlva Kooli ajaloo osas, millele Matto vastas, et on käinud 

õppehoonetega tutvumas, kuid süvitsi ei ole veel jõudnud minna. Suurem kurssi viimine tuleb alles töö 



käigus. Lina tänava õppehoonega seoses ta visiooni omada ei osanud, kuna oli kursis vaid meediast 

tuleneva infoga. 

 

3. Indrek Sarapuu – Lina tn. Koolihoonega seonduv 

Sarapuu andis ülevaate enda seosetest ja tunnetest seoses Lina tänava õppehoonega ja selle tulevikust, 

staadion kaasaarvatud. Tõi välja protsessi pöördumatuse ja uue hoone olemuse kui ajutise hariduse 

andmise koha mitte koolina. Samuti tõi tähelepanu alla ehitusmasinatega seoses olevate siltide iseloomu 

(hoiatades lapsi ehitusmasinatest, mitte ehitusmasinaid lastest). Lõppkokkuvõttes mainis Põlva valla 

halba olukorda seoses kogukonna kaasamisega ja ütles, et Lina tänava õppehoonega seoses on alati 

puudunud optimistlik noot. 

Masen uuris Sarapuu nägemuses olevast ideaalsest lahendusest. 

Sarapuu leidis, et selleks võiks olla olemasoleva maja võimalikult suur kasutus, elutähtsa osa säilitamine 

ning lisasisu leidmine. Üks tiib võib-olla on tõesti üle. Ideaalis võiks olla olemas võimla + kool + veel midagi. 

Võiks toimuda reaalsed läbirääkimised ja kõike saab ju tegelikult veel muuta. Staadionile ehitatava 

hoolduskeskuse ehituses kaasarääkimine puudus ja nüüd on see juba tagasipööramatu protsess. 

 

4. Koit Nook – Lina tn. Kooli ehitustegevusega seonduv 

Nook kinnitas, et kõik on toimunud ja toimub ka edaspidi üldplaneeringu alusel, detailplaneering samuti 

olemas. Hoolduskeskuse välitööd lõppevad märtsis ja sisetööd kestavad juunini. Müra seisukohast toimub 

veel sissesõidutee tegemisel teerullidega töid, kuid rohkem ei tohiks olla. Hooldekodudest üks on 

dementsetele ja teine tavaline vanadekodu. Ühes majas on ruumi 24-le elanikule. Dementsete maja 

ehitatud nii, et neil sealt ära kaduda ei ole võimalik. 

Virgestusala projekteeritakse sel aastal, ideekorje oli juba ära. Ehituseni jõutakse ilmselt alles järgmisel 

aastal.  

Lina tn õppehoone lammutuse ja uue ehitusega seoses võiks Noogi sõnul hanke välja kuulutada. Võib-olla 

jääb alles ka aula ja tööõpetuse klassi sektor. Sellest saaks eraldi maja, sisu oleks vaja veel mõelda. Võimla 

ja koolimaja oleksid omavahel ühendatud, kuid nö aula osast saaks kogukonnamaja. Kuid aula alles jätmise 

mõte on uus (st, pole ka kindel) ja hetkel selle kordategemiseks veel rahastusallikaid ei ole.  

Juuli lõpuks peab olema lammutus tehtud ning maist kuni detsembrini tuleb leida õpilastele õppetööks 

asenduspinnad. Asenduspindade kokkuleppeid peaks uuendama, kuid peaksid olemas olema. Ideaalis on 

aasta lõpuks uus koolimaja juba olemas. See sisaldab endast nelja täisklassi ja ühte väikeklassi. Samuti 

tuleb ümber ehitada nii söökla kui pesemisruumid ja võimla, kuid see toimub hiljem. Projekt on olemas ja 

seda enam keegi ei muuda. Poolest sööklaosast saaks võimalusel teha ajutise muusikaklassi. 

Masen, Sarapuu väljendasid oma pahameelt seoses kehva kommunikatsiooniga ja ütlesid, et kogukonda 

võiks juba teavitada järgmistest arengutest. Nook väljendas, et enne kindlate kuupäevade selgumist ei ole 

tarvis. 



Arutati erinevaid parimaid kogukonna kaasamise, teavitamise kanaleid. Läbi käisid nii sotsiaalmeedia kui 

vallaleht.  

Leis uuris spordisaali kasutamisvõimaluste kohta. Need on olemas, kuna selle remont ei ole esmase 

tähtsusega.  

Hoolekogu leidis, et aula-kuubiku alles jätmine on hea mõte, Leis väljendas erapooletust. Sisustamise ideid 

oli palju, nt noortetoa ruumid sellele poole Põlvat. 

Igmar Matto ja Koit Nook lahkusid koosolekult pärast seda päevakorrapunkti. 

 

5. Hoolekogu tööplaani koostamine ja jooksvad küsimused 

Üks korraline koosolek on planeeritud aprilli-maisse. 

Konks väljendas oma mõtteid kolme õppehoonete identiteetide säilitamise osas, jättes neile omad 

iseloomud võiksid teha lihtsamaks ühtse kooli identiteedi loomise. Näiteks võiksid kõigil koolihoonetel olla 

veidi erinevad logod, ühtne kool, kuid veidi erinevate identiteetidega õppehooned. Füüsiliselt ei muutu 

midagi, kuid mentaliteet võib muutuda paremaks. 

Arutelu ka koolivormi teemadel. Üldplaanis tundub, et on paremaks läinud. Pusad on hästi vastu võetud. 

Viljamaa kinnitas õpilaste poole pealt samasugust tendentsi. Enamasti ei kanta koolivormi põhjusel, et 

keegi teine ka ei kanna. 

Leis algatas Ettevõtliku Kooli programmiga liitumise arutelu. Paljud  hoolekogu liikmeid ei olnud teadlikud, 

kuigi kool ei osale programmis, on Põlva Koolis olnud mitmeid edukaid minifirmasid ning ettevõtlikkuse 

arendamisega on alustatud, kuid programmiga liitumist võiks kaaluda. 

Sarapuu tegi ettepaneku teha järgmisel korral avatud hoolekogu koosolek. Arutelu läks seejärel hoopis 

veebi teel jälgitavate laspsevanemate koosolekute peale. Uuriti võimalusi, kuidas anda ka veebi teel 

osalejatele hääletamisvõimalus. 

Purga tõstatas teemaks kooli alguskellaaja hilisemaks muutmise, näiteks 8:30. Põhjuseks paljud 

teadusuuringud, mis toovad välja, et noorte une pikendamine isegi poole tunni võrra vähendab 

ülekaalulisuse ja depressiooniohtu noortel tunduvalt ning samuti tõstab õppeedukust. Sellega seoses 

tuleks üle vaadata ka bussigraafikud, kuid nendega on praegugi probleeme ja need tuleks nagunii üle 

vaadata. Lisaks algavad nii Põlva Gümnaasiumis, Rosma koolis kui ka Jakobi koolis tunnid nagunii hiljem.  

Sarapik leidis, et õpilased võiksid siis varem magama minna ja see on lapsevanema kohus nende une 

pikkust kontrollida. 

Purga tõi välja teismeliste ajukeemia muutuse, mille tõttu liigub nende magamamineku aeg nagunii 

poolteist tundi hilisemaks kui täiskasvanutel või väiksematel lastel. 

Masen tõi välja, et nendele, kellel ei ole võimalik tulla hiljem, saab kooli poolt pakkuda siiski kohta, kus 

varem olla ja võib-olla ka mingeid tegevusi.  

Viljamaa leidis, et õpilastele on und tõesti rohkem vaja ja pooletunnisest hilisemast kooli algusest oleks 

neile palju abi. Lubas teemat ka õpilasesinduses arutada. 



Leis, Sarapik ja Linnus leidsid, et poolest tunnist hilisemast algusest lükkub ka kõik huviharidus hilisemaks 

ja seda kindlasti kuidagi muuta ei saa. 

Purga leidis, et kõigele on lahendus ja kui sellisest väikesest muutusest on õpilastele nii palju kasu, siis 

tuleb sellele kindlasti rohkem tähelepanu pöörata. Samuti tõi ta välja, et väga paljud koolid on oma 

algusaega hilisemaks muutnud ja ei tea kedagi, kes pärast prooviperioodi oleks selle tagasi muutnud.  

Sikkal ütles, et teemat on ka varem arutatud ja on hea, et seda üleval hoitakse. 

Linnus uuris lõpetuseks Viljamaa käest, kuidas õpilastele koolitoit maitseb. Viljamaa sai vastata vaid Kesk 

tänava õppehoone põhjal, kuid tõdes, et toidud on paremaks läinud, kuid kalasupp ja maksakaste endiselt 

ei maitse paljudele. 

 


