
Põlva Kooli hoolekogu 12.02.2020. a koosoleku protokoll nr 2-19/20 

Koht: Põlva Kooli õpetajate tuba Kesk tn 25 

Algus kell 18.00, lõpp  

Osavõtjad: Jaan Konks, Koit Nook, Ülle Sarapik, Piia Liblik, Rivo Kenk, Kaupo Kaskla, Lauri 

Linnus, Hendrik Kink, Kuldar Leis 

Puudujad: Marika Rehemets, Liisi Plakso 

Kutsutud: Toomas Kivend (kehalise kasvatuse õpetaja) 

 

Päevakord 

1. Koolivorm 

2. Sportimisvõimalused  

3. Valvekaamerad Koolimaja tee 1 õppehoones 

4. Jooksvad küsimused 

 

1. Koolivorm 

Arutleti 

Uue õppeaasta sügisest võtta kasutusele koolivormi elemendid: T-särk, triiksärk, vest ja 

pihikseelik. Arutleti, kas koolivormi hakkavad 2010 sügisest kandma ainult 1.klasside õpilased, 

I kooliaste (1.− 3.kl) või 1. – 4.klasside õpilased. Kas edaspidi kannavad koolivormi kõigi 

kooliastmete õpilased Põlva Koolis?  

 

Ettepanek 

2020. a sügisest on 1.− 4.klasside õpilastel kasutusel Põlva Kooli sümboolikaga koolivormi 

elemendid: T-särk, triiksärk, vest, pihikseelik. 

2021/2020 õppeaastal kannavad koolivormi 1.-5. klasside õpilased ning aastaks 2025 kannavad 

koolivormi 1. – 9. klasside õpilased ehk kõik kooliastmed. 

Põlva Kool teeb kodukorda vastavad parandused koolivormi kandmise kohta. 

 

2. Sportimisvõimalused Põlva Koolis 

Arutleti 

Kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel on takistavaks teguriks ruumipuudus. Kas Põlva Kooli 

õpilaste sportimistingimusi saaks parandada?  

Hoolekogu tutvus endise Kesk tn õppehoone söökla ruumidesse rajatud spordisaaliga 

(võimlemismattidega kaetud ala, lühike jooksurada, kõrgushüppematt jmt). 



Sportimisvõimalustest andis ülevaate kehalise kasvatuse õpetaja Toomas Kivend. Söökla 

ruumidesse rajatud spordisaal leevendab ajutiselt ruumipuudust, kuid ei ole probleemile 

lahenduseks. Eeskätt vajatakse ruumi kergejõustiku alade harjutamiseks. 

Hoolekogu tegi ettepaneku Põlva valla esindajale Kesk tn õppehoone juurdeehituseks praeguse 

liikluslinnaku arvelt (lasteaed Lepatriinu suunas), mis lahendaks spordisaalide puuduse. 

 

3. Valvekaamerad Koolimaja tee 1 õppehoones 

Arutleti 

Kuna Koolimaja tee 1 õuealal oli vara rikkumise juhtum, kus õpilane torkas läbi mitme ratta 

rehvid, arutleti turvakaamerate vajalikkusest õppehoone õuealal ja koridorides. 

 

Ettepanek 

Koolimaja tee 1 õuealale paigaldada valvekaamerad. 

 

4. Jooksvad küsimused 

Arutleti 

Õpilasesinduse läbiviidud küsitluse tulemustest selgus, et paljud õpilased soovivad kalasuppi 

menüüst välja jätta. Direktor pakkus lahendusena välja, et menüüsse lisatakse kalasupiga koos 

ka teine supp, et õpilastel oleks sellel päeval valikuvõimalus. 

 

Õpilased ei tunne ennast alati kooli koridorides liikudes mugavalt ja turvaliselt, kuna paljud 

õpilased ei pea kinni „parema käe reeglist“. Ettepanek, et koolis pöörataks tähelepanu ja 

õpetataks parema käe reegli põhimõtet.  

 

Hoolekogu liikme Liisi Plakso kiri teemal kahel korral nädalas on lastel, kes ei käi käsipalli 

trennis, hommikused „vabad tunnid“ samal ajal.  

Palusime õpilasesinduse esindaja teemat kommenteerida. Tema sõnul see ei ole see õpilaste 

poolt teemana üles tulnud ja õpilaste poolt seda probleemina ei näha. Sellest tulenevalt ei 

osanud seda teemat ka rohkem kommenteerida. 

 

12.02.2020 

 

Hoolekogu esimees Jaan Konks     Protokollis Piia Liblik 

 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/                                                                                                               


