
Põlva Kooli hoolekogu 18.01.2021. a koosoleku protokoll nr 2-20/21  

Koht: Põlva Kooli õpetajate tuba Kesk 25  

Algus kell 17.00; lõpp kell 18.00 

Osavõtjad: Marika Rehemets, Indrek Sarapuu, Kuldar Leis, Ülle Sarapik, Koit Nook, Kaupo 

Kaskla, Lauri Linnus, Rivo Kenk, Piia Liblik 

 

Päevakord: 

1. Kooli arengukava  

2. Lina 21 koolimaja ümberkorraldused 

3. Jooksvad küsimused 

 

1. Kooli arengukava  

Kõigil hoolekogu liikmetel oli võimalus tutvuda arengukava eelnõuga. Hoolekogu liikmetel ei 

olnud rohkem ettepanekuid muudatusteks. 

Indrek Sarapuu tundis huvi, et kas tema eelmisel korral tehtud ettepanekut on võetud arvesse. 

Direktor kinnitas, et selle ettepanekuga on arvestatud. 

 

Ettepanek:  

Hoolekogu on nõus Põlva Kooli arengukava kinnitamiseks aastateks 2021-2025. 

 

 

2. Lina 21 koolimaja ümberkorraldused 

Arutelu 

Abivallavanem Janika Usin planeerib seoses koroonaviiruse laialdase levikuga 26. novembriks 

planeeritud infokoosoleku läbi viia elektroonilise kanali kaudu 01.02.2021. Hetkel veel 

koosoleku läbiviimise keskkond lahtine. Põlva Kooli hoolekogu esindab koosolekul hoolekogu 

esimees Kaupo Kaskla. 

Antud teema üle toimus arutelu ja hoolekogu liikmed küsisid uue hoone, projekteerimise ja 

personali kaasatavuse suhtes täpsustavaid küsimusi direktorilt. 

 

Hoolekogu liikme Indrek Sarapuu ettepanek on mitte kiirustada Lina 21 õppehoone 

lammutamisega. Ta leiab, et otsuste tegemises ei ole piisavalt kogukonda ja pedagooge 

kaasatud. Lisaks kaotatakse uue projektiga kooli juures olev toimiv staadion. Soov oleks aeg 

maha võtta ja hakata protsessiga algusest peale. 

K. Nook: Otsus Lina 21 krunt jagada kolmeks tehti juba 2016. aastal. Ja kooli juures olevat 

staadioni toimivaks nimetada ei saa. Hetkel kasutuses olev õppehoone on ehitatud 600-le 

õpilasele, hetkel õpib majas saja õpilase ringis ja tulevikus selle arvu suurenemist ette näha ei 

ole.  

 

Hoolekogu enamuse arvamus: 

Hoolekogu enamus leiab, et Lina 21 senine energiakulukas ja amortiseerunud õppehoone tuleb 

lammutada ja asemele ehitada uus tänapäeva nõuetele vastav hoone, mis tagab õppekohad 

esimesele kooliastmele. Uus õppehoone peab võimaldama õpilastele tegeleda ka vajalike eriala 

tundidega (nt. muusika ja kehaline kasvatus). 



 

3. Jooksvad küsimused 

Arutelu 

Hoolekogu teeb ettepaneku, et alates järgmisest koosolekust teeb direktor K. Nook 1 

päevakorra punktina lühikese ülevaate koolis toimuva kohta. 

K. Nook: Andis lühikese ülevaate praegusest olukorrast. Tehnoloogia õpetuse õpetaja lahkub 

ametist. Välja on kuulutatud konkurss uue õpetaja leidmiseks kolmel korral ja need kukkusid 

läbi. Hetkel on tööl asendusõpetaja kuni kevadeni. Siis korraldatakse uus konkurss tehnoloogia 

õpetuse õpetaja leidmiseks. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek on planeeritud 17.03.2021 kell 17.30. 
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