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1. Direktori ülevaade hetke olukorrast Põlva Koolis
K. Nook: Hetkel on kogu kool distantsõppel. Oskused on õpetajatel nüüd hoopis teised - paremad ja
süsteemsemad. Ära on jäänud õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid. Küll aga sai ära peetud kooli
viienda aasta juubel. Kooli arengukava sai kinnitatud. Kesk 25 söökla ümber ehitamine spordisaaliks
ehitushanke tulemused on kinnitatud ja ehitaja juba toimetab koolis, loodetakse sügiseks valmis
saada.
K. Kaskla: Kuidas on õpetajate tervis?
K. Nook: Teadaolevalt on kõik õpetajad terved. Pole ka kuulnud, et keegi õpilastest oleks haigestunud
Covid viirusesse. 60 % kooli töötajatest on vaktsineeritud ühe doosiga.
I. Sarapuu: Kuidas lahendatakse õpilaste õpilünkade tasandamine? Kas on plaanis ka Põlva Koolis
vabariiklikult välja pakutud suvised õpilaagrid korraldada? Ja kuidas on kulgenud toidupakkide
jagamine?
K. Nook: Hetkel ei ole pedagoogide poolt tulnud soovi suviseid õpilaagreid korraldada. Tuge vajavate
lastega tegeldakse individuaalselt, vajadusel kutsutakse kooli vastavalt kavale. Kooli poolne tugi
õpiraskustes lastele on kevadega võrreldes oluliselt parem. Toidupakkide jagamine on läinud hästi,
tellitud on pakke varuga ja kõik pakid on ka välja võetud.
K. Leis: Mina tahan avaldada tunnustust koolile, veebitundide sagedus ja kvaliteet on oluliselt parem
kui eelmisel kevadel.
2. Lina 21 koolimaja arengud
K. Nook: 16. märtsil laekus vallavalitsusele Lina 21 uue õppehoone kinnitatud projekt. Välja on
kuulutatud ekspertiisi hange ja nüüd tulebki ära oodata ehitusprojekti ekspertiisi tulemused. Kõik
kooli poolt tehtud märkused/ettepanekud peaksid olema arvestatud, kuid viimast versiooni pole
jõudnud veel üle vaadata. Selle õppeperioodi lõpuni on hoone veel kasutatav. Kui kõik laabub siis
võiks septembri lõpuks uus õppehoone valmis olla. Kooli väliala kujundamisse soovitakse kaasata
kogukonda.
3. Lina 21 väliala väljakujundamise kogukonna kaasamine
Toimus arutelu, kas või kuidas peaks kool või kooli hoolekogu Lina 21 väliala kujundamises kaasa
rääkima või eest vedama. Arutelu käigus leiti, et kooli hoolekogu ei peaks antud teemaga aktiivselt ise
tegelema vaid eestvedamine peaks tulema kinnistu omaniku poolt. Hoolekogu on valmis otsuste puhul
kaasa rääkima ja vajadusel komisjonides oma esindajaga osalema – juhul kui selline ettepanek peaks
tehtama.
4. Direktori ülevaade kooli ümberkorralduse mõjudes

K. Nook: Neli aastat oli koolis kaks õppejuhti, sellest õppeaastast on üks õppejuht. Enne oli tema
hallata 1.-4. klass, mis asuvad Koolimaja tee ja Lina tänava majas. Nüüd on lisaks 5.-9. klass Kesk
tänava majas. Tööd ja vastutust tuli kindlasti juurde. Õppejuhi ülesanded on osaliselt ära jagatud
aineühenduse juhtide vahel, näiteks oma sektsiooni õpetajate asendused. Sellega suureneb õpetajate
kaasatus ja juhtivõpetajate kaudu edastava info kiirem liikumine eri majade vahel. Tööl on ka kaks
huvijuhti ja tugispetsialistid.
Pedagoogide poolne info on kahetine, tuleb signaale, et info ei liigu, kuid on ka neid õpetajaid, kas on
sellise korraldusega rahul.
Ettepanek
Aasta lõpus võiks teha õpetajate seas nn. rahulolu uuringu, et teada saada milliseid kohti annaks veel
parendada.
5. Ülevaade õpiraskustega lastega kohtumisest
M. Rehemets tegi lühikokkuvõtte õpiraskustega õpilastega kohtumisest. Kohtumine toimus Kesk 25
majas. Kaasas oli veel Jaan Konks, kes on osaliselt ka selle projekti ellu kutsuja. Kohal oli kolm
tüdrukut. Vestlus oli vabas vormis ja hea meel oli kuulda, et tüdrukutel on plaan jätkata õpinguid
gümnaasiumis. Vestluses sai puudutatud ka kevadist distantsõppe perioodi ja tüdrukutele sobis kodus
iseseisev õppimine. Puudust tunti seltskonnast. Tundub, et noortele sobib taoline tähelepanu
pööramise viis hoolekogu poolt ja see pisut innustab neid parematele õpitulemustele.
Ettepanek
Võimalusel jätkata õpiraskustega õpilastega kohtumistega ja nende innustamisega erinevaid väljasõite
ja üritusi korraldades ka läbi järgnevate hoolekogude koosseisude. Kui kevadel piirangud leevenevad,
võiks noortega Räpina Aianduskooli külastada.
6. Jooksvad küsimused
Arutelu
Lina tänava õppehoone infokoosolek toimus elektrooniliselt Teams`i keskkonnas. Seal oli võimalik
rahval kaasa rääkida ja küsimusi esitada ainult vestlusruumis. Kõikidele küsimustele vastuseid ei
saadud, kuna küsimused võisid vestlusruumis muude kommentaaride vahele ära kaduda. Koosoleku
korraldaja on kogu koosoleku salvestanud ja kõikidele küsimustele on korraldaja poolt lubatud ka
vastata.
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