
 

Põlva Kooli hoolekogu 24.04.2018. a koosoleku protokoll nr 3 

  

Koht: Põlva Kooli direktori kabinet 

 

Algus kell 17.35; lõpp kell 19.15. 

Osavõtjad: Ülo Plakso, Marika Rehemets, Mait Kuusik, Toomas Nigola, Anete Konks, Jaan Konks, 

Piret Valdmaa, Koit Jostov, Koit Nook 

Kutsutud: Jaanika Usin 

 

Päevakord 
 

1. Arvamuse andmine Põlva Kooli põhimäärusele  

2. Arvamuse andmine Põlva Kooli õppekavale 

3. Õppetöökorraldusest Kesk 25 B korpuse remondi ajal 

4. Käitumisraskustega õpilastega läbiviidud vestluste tulemused 

5. Jooksvad küsimused 

 

1. Arvamuse andmine Põlva Kooli põhimäärusele  
Arutleti 

Põlva Kooli põhimäärusele vastuväiteid ei ole. 

 

Ettepanek  

Põlva Kooli hoolekogu kiidab põhimääruse ühehäälselt heaks. 

 

2. Arvamuse andmine Põlva Kooli õppekavale 
Arutleti 

Põlva Kooli õppekavale vastuväiteid ei ole. 

 

Ettepanek  

Põlva Kooli hoolekogu kiidab õppekava ühehäälselt heaks. 

 

3. Õppetöökorraldusest Kesk 25 B korpuse remondi ajal 
Arutleti 

J. Usin andis teada, et renoveerimise projekt ekspertiisi tulemused saabusid. Tutvumine ekspertiisi 

otsusega. Ehitushange on valmis aga kuna renoveerimise ekspertiisiotsus ei ole positiivne, ei saa 

ehitusega veel alustada. See omakorda tekitab ajakao ja ehitusperiood venib pikemaks kui algselt 

planeeritud. Kuna ehitus nihkub uue õppeaasta sisse, peab mõtlema, et kuidas korraldada õppetöö. 

Koit Nook: Plaan on paigutada viiendad ja kuuendad klassid Lina tänava koolimaja teisele 

korrusele. Praegu on lahendamata transpordi probleem. Koostöös vallaga tuleb leida lahendus. 

 

Ettepanek  

Põlva Kooli hoolekogu kiidab heaks õppetöö korraldamine Lina tänava koolis kuni remondi lõpuni. 

 

4.  Käitumisraskustega õpilastega läbiviidud vestluste tulemused 

Arutleti 

Vestlused on läbi viidud  kolme käitumisraskustega õpilase ja tema vanemaga. J. Konks oli üks 

vestluse läbiviija ja arvab, et ühekordse vestlusega ei ole võimalik saavutada positiivset tulemust. 

See eeldab pikemaajalist tööd. Need lapsed vajaksid nn. mentorit, kellega toimuks kohtumine 

umbes kord nädalas. Ja igal kohtumisel lepitakse aeg järgmiseks kokkusaamiseks. Neile lastele 

tuleb leida rakendus ja püüda „lõhkuda“ nende võrgustik.  

 

Ettepanek 

Jätkata probleemsete lastega vestlusi, suhe üks-ühele ja kohe kokku leppida järgmine kohtumine. 

Püüda ära kasutada seda, et Noortekeskus on nende hulgas populaarne kogunemispaik.  

 



 

 

5. Jooksvad küsimused 

Arutleti 

Koit Nook: 1. september on laupäevane päev. Kas alustada uut kooliaastat 1. septembril laupäeval 

või esmaspäeval 3. septembril?  

1. septembri aktus võiks olla ikka tarkusepäeval. Kuna on vaba päev, saavad just esimese klassi 

lapsed seda pidulikult edasi koduses ringis vanematega tähistada. Esimene koolipäeva e.  

esmaspäeva teevad klassijuhatajad meeldejäävaks ja pidulikuks.  

Tööle on võetud Põlva Kooli abiõpetaja. Saab suurepäraselt hakkama. Asendab vajadusel 

aineõpetajaid ja veab pikapäevarühma. Kohe kuulutatakse välja konkurss välja veel ühe abiõpetaja 

leidmiseks. 

Koolis peab nüüd korda turvamees. Ta tagab korra koridorides ja teeb ringkäigu ka õues 

kooliterritooriumil. Tagasiside põhjal probleemsetele õpilastele ei meeldi, teised on rahul. Seega 

täidab turvamees oma eesmärki. 

Järgmisel koosolekul tuleb esitada „Aasta õpetaja“ kandidaat. Koosolek peaks toimuma mais. 

 

Ettepanek 

Esimese koolipäeva aktus toimub 01. septembril. Esimene koolipäev tuleb klassijuhatajatel teha 

pidulikuks. Kool või vald leiavad rahalised vahendid esimestele klassidele kringli ostmiseks. 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub mais. 
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