
Põlva Kooli hoolekogu 02.06.2021. a koosoleku protokoll nr 4-20/21  

Koht: Põlva Kool õpetajate tuba  

Algus kell 17.00; lõpp kell 17.40 

Osavõtjad: Marika Rehemets, Liisi Plakso, Indrek Sarapuu, Kuldar Leis, Ülle Sarapik, Koit 

Nook, Kaupo Kaskla, Rivo Kenk, Piia Liblik, Kaspar Karolin 

Päevakord: 

1. Direktori ülevaade hetke olukorrast 

2. Lina 21 koolimaja arengud 

3. Õpetajate tunnustamiseks esitamine 

4. Jooksvad küsimused 

 

1. Direktori ülevaade hetke olukorrast 

 Arutelu 

K. Nook: Mai kuuga lõppes avalduste esitamine esimesse klassi astujatele. Laekus 76 avaldust. 

Lina tänava majja tuli ainult 10 avaldust. 

Isolatsioonist on tagasi kõik klassid ja õpetajad. Tavapärane õppetöö on taastatud.  

Mammaste majas avati õuesõppe klass, mis juba leiab aktiivset kasutust. 

Hetkel on paljud klassid õppekäikudel ja ekskursioonidel, mis on viiruse leviku tõttu ära 

jäänud. 

Tehnoloogia õpetuse ja inglise keele õpetaja kohale on kandidaadid olemas, vene keele ja 

eripedagoogi leidmiseks tehti uus konkurss. 

Uuel õppeaastal eraldatakse esimesele kooliastmele õppevahendid kooli poolt, hetkel on 

käimas vajaminevate vahendite nimekirja koostamine. 

Kooli poolt tehtud taotlus kahe klassikomplekti Chromebookide ostuks on hetkel peatatud, 

kuna hange on vaidlustatud.  

 

2. Lina 21 koolimaja arengud  

Arutelu 

K. Nook: Vallavanem andis teada, et Lina 21 koolihoone lammutamine/ehitamine on hetkel 

peatunud seoses ehitushindade hüppelise tõusuga. Riigilt on küsitud lisarahastust projektiga 

edasiminekuks. Vastus päringule tuleb 90 päeva jooksul. Selge on see, et järgmine õppeaasta 

ei juhtu veel midagi ja õppetöö Lina 21 majas jätkub tavapäraselt. 

I. Sarapuu: Inimesed kellega olen mina suhelnud on meelsasti vajadusel nõus panustama 

remonttöödel praeguses majas, et parendada olemasolevat olukorda. Samuti ollakse väga rahul, 

kui koolimaja jätkab olemasoleval kujul. Kahju, et taotlusi 1 klassi minejate osas sellel aastal 

nii vähe aga see võib tuleneda segadusest, mis on maja ümber. 

 

3. Õpetajate tunnustamiseks esitamine 

Põlva Kool on esitanud tunnustamiseks järgmised õpetajad: 

Greta Pentsa on aasta noorõpetaja kandidaat 

Ülle Sarapik on aasta õpetaja kandidaat 

Valeri Zlatin on kandidaat hariduspreemiale 

 

Hoolekogu nõustus Põlva Kooli ettepanekuga tunnustamiste osas ja teeb Põlva Vallavalitsusele 

ettepaneku tunnustada vastavalt õpetajaid. 

 



4. Jooksvad küsimused 

 

- Põlva Kooli lõpuaktus on hetkel planeeritud korraldada Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. 

Ruumitäituvuse 50% nõudega seoses saaks aktusel osaleda ainult üks lapsevanem. Selline 

lahendus ei sobiks praegusel hetkel enam kellelegi. Vajadusel võiks planeerida alternatiive - 

näiteks Intsikurmu? Seal oleks rahva hajutamine lihtsam. Antud küsimus vaadatakse veel üle 

ja tehakse endast olenev, et lõpetamisel saaks osaleda ikkagi kaks lapsevanemat. 

- K. Kaskla: Kui sügisel peaks jätkuma vajadus Mammaste majas süüa hajutatult (ühe 

söögivahetunniga n.ö. kaks vahetust), siis tuleks mõelda läbi sellega seonduv. Praeguseks on 

jõudnud hoolekogule mitmeid kaebusi, et lapsed ei jõua toitu ära süüa. Nad kugistavad oma 

toidu ära või siis jätavad üldse söömata või söögi võtmata. See ei ole laste tervise seisukohalt 

mõistlik. Hoolekogu oli ühtsel seisukohal, et siin tuleks mõelda võimalikele muudatustele 

söömise korralduses (tundide ajad või nihutamised). Antud võimalused ja ettepanekud ning 

kokkulepepd tuleks läbi kaaluda ja arutada Põlva Lasteaed Pihlapuuga (kes toitlustamist pakub) 

enne uue õppeaasta algust. 
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Hoolekogu esimees Kaupo Kaskla     Protokollis Marika Rehemets 
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