Põlva Kooli hoolekogu 03.06.2020. a koosoleku protokoll nr 3-19/20
Koht: Põlva Kooli direktori kabinet Kesk 25
Algus kell 17.30; lõpp kell 18.30
Osavõtjad: Marika Rehemets, Jaan Konks, Kuldar Leis, Liisi Plakso, Ülle Sarapik, Seleri Haidak,
Koit Nook, Kaupo Kaskla, Lauri Linnus, Rivo Kenk, Piia Liblik
Päevakord
1. Koolivormi kasutusele võtmine 2020/2021 õppeaastast
2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatusele
3. Kandidaadi esitamine Põlva valla aasta noorõpetaja tunnustamiseks.
4. Esindaja nimetamine konkursikomisjoni
5. Jooksvad küsimused
1. Koolivormi kasutusele võtmine 2020/2021 õppeaastast
Arutleti
Kooli direktor Koit Nook teeb teatise, milles annab teada koolivormi tellimise võimalused. Lisaks
annavad klassiõpetajad edasi info oma klassi õpilastele. Koolivormi tellimusi saab esitada 26.
juunini. Polo särgi tellimust saab esitada kogu aeg. Sellekohane info pannakse kooli kodulehele.
Esimeste klasside õpilased saavad info koolivormi tellimise kohta oma klassiõpetaja käest. Eesmärk
on, et kõik esimese kuni neljanda klassi õpilased kannavad igapäevaselt vähemalt ühte koolivormi
eset (polosärk, vest, pihikseelik).
2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatusele
Arutleti
Ü. Sarapik: 3.2.6….Konsultatsiooni aeg ei ole koht kontrolltööde järeletegemiseks.
Kui aineõpetaja on veendunud, et konsultatsiooni ajal õpilane omandas vastavad teadmised, võiks ta
saada oma puuduliku hinde siiski ära parandada. Vastasel juhul peab lapse broneerima uue aja
kontrolltöö järele vastamiseks.
K. Kaskla: 6.4…..Koolivormi elemendi kandmise kohustus pikeneb iga järgneva õppeaastaga ühe
klassi võrra.
Puudub ajaline määratlus, millal kohustus lõpeb. Ettepanek lisada …kuni põhikooli lõpuni.
Otsustati
3.2.6. Jätta otsustusõigus vastav aineõpetaja teha, mis konsultatsiooniga tegemist on ja kas õpilane
peab broneerima järele vastamiseks aja.
Lisada ajaline määratlus punkti 6.4. Koolivormi elemendi kandmise kohustus pikeneb iga järgneva
õppeaastaga ühe klassi võrra kuni põhikooli lõpuni.
3. Kandidaadi esitamine Põlva valla aasta noorõpetaja tunnustamiseks.
Arutleti
Põlva Kooli poolt on esitatud üks kandidaat- Eliis Vana.
Otsustati
Põlva Kooli hoolekogu kiidab 9 poolt ja ühe vastu häälega Eliis Vana kandidatuuri heaks.

4. Esindaja nimetamine konkursikomisjoni

Konkursikomisjonis esindab Põlva Kooli hoolekogu Kaupo Kaskla.
5. Jooksvad küsimused
Arutati
Kas pikapäeva rühm neljandale klassile on vajalik või lõpetab uuel õppeaastal selle ära. Või
rakendada ainult mõjutusmeetmena. Neljandatest klassidest käib seal vähe lapsi. Aga need kes
käivad, on see põhjendatud. Küsimus on tõstatatud, kuna pikapäeva rühmas käib väga palju lapsi.
Otsustati
Hoolekogu on seda meelt, et pikapäeva rühm võiks jätkuda ka neljandale klassile.
K. Nook: Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 2 punktile 7 teen ettepaneku
suurendada 2020/2021. õppeaastaks õpilaste arvu üle PGS § 26 lõikes 1 sätestatud piirnormi
järgnevalt:
kuni 25 õpilaseni 4b ja 4c klass,
kuni 26 õpilaseni 9a ja 9b klass.
Kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on nende klasside kasutatavates klassiruumides
täidetud.
Otsustati
Hoolekogu on klasside täitumise piirnormi suurendamise poolt eelpool nimetatud klasside puhul.
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Hoolekogu esimees Jaan Konks
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