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1. Põlva Kooli arengukava arutamine 

 

Arutleti ühiselt kooli arengukava. Siret Rammul tutvustas arengukava tööprotsessi: Augustis 

esimene koosolek, oktoobris suurem koosolek pedagoogidega ainesektsioonide põhiselt, nende 

nägemus visioonist, missioonist ja jaanuaris viimane.  

Ülo Plakso: 04. jaanuaril toimus koosolek, selle kohta hoolekogu ei ole infot saanud kuigi oleks 

olnud huvi osaleda.  

 

Ettepanek 

 

Välja selgitada, miks hoolekogu list ei toimi.  

1.3 Kooli põhiväärtused -väärtustes võiks olla ka turvalisus.  

2.3 Õppetöö 2016/17- raamatukogu teenus peab olema kättesaadav kooli kõikides majades. 

Kehalise kasvatuse tundide läbiviimine- Intsikurmu võiks ka arengukavas kirjas olla. 

Koolis töötavad järgmised aineühendused: Loovusainete aineühendus. Kas tehnoloogia õpetus 

käib tööõpetuse alla? 

5.1 Võtmetegevused- arengukava analüüsimine ja uuendamine, lisada ka jälgimine, kas on läinud 

plaanipäraselt. 

5.2 Töölepingute uuendamine- õpetajate töölepingud ajakohastada mitte kaasajastada. 

5.3 Koostöö huvigruppidega- koostöö hoolekoguga- teavitada ka hoolekogu tehtud otsustest, 

suurematest planeeringutest, mis ei kajastu Stuudiumis. 

5.4 Kõigis õppehoonetes on loodud võimalus kasutada kvaliteetset ja turvalist WIFI- leviala- 

kasutada ainult õppetööks. 

Sportimisvõimaluste laiendamine- Staadion on korrastatud ja kohandatud kergejõustikualade 

õpetamiseks- staadion on omavalitsuse haldusalas, pigem kirja panna, et  staadion on 

kasutuskõlblik. 

 

2. Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate 

isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra arutamine 

ja kinnitamine 

 

Arutleti 



Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute 

ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra arutamine ja arvamuse 

avaldamine. 

 

 

Ettepanek:  Hoolekogu esindaja võiks osaleda konkursi läbiviimise kõikides etappides. 

 

3. Jooksvad küsimused 

Arutleti. 

Põlva Koolile tuleb uus koduleht. Eelmise firmaga detsembrist leping lõpetatud. Uus firma on 

olemas ja saab kooli kodulehe korda ja uuendatud. 

Koolis telefonide kasutamine, kas täiesti ära keelata? Või luua kohad kus saab kasutada telefoni 

teisi häirimata. Selleks puudub hetkel koolis ruum, kuid seda mõtet saab edasi arendada. 

Väidetavalt on hoolekogust saadetud kooli meil nädalavahetuse õppimiste kohta. Arutelu, kas 

hoolekogu meililt on sellise sisuga meil saadetud. 

Kui klassis on 13 last, kas siis on ka vajalik õpiabi? Jah, on küll, teine õpetaja tegelebki samal ajal 

ainult näiteks ühe lapsega.  

Suitsetamine kooli territooriumil- mida teha? Kas politsei haarang? Kas tulem on positiivne? 

Tundide ajal klassi uste lukus hoidmine- kas see oleks õigustatud ja lubatud? Õpilased, kellel tunnid 

lõppenud, kuid viibivad kooli ruumides, kakuvad lahti klasside uksi, kus käib tund, lükkavad klassi 

teisi õpilasi, segavad tundi sellega, 

Kus peaks olema need lapsed kellel on vaba aeg kas bussini, huvialaringini? Kas peaks omavalitsus 

leidma lahenduse? Noortekeskusesse suunama?  

Koolikiusamine- klassides kägistamise tema, see on suur probleem. Kuidas seadus reguleerib 

selliseid asju? 

Hoolekogu ettepanek külastada ühiselt Põlva Gümnaasiumi. 
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