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1. Haldusakti eelnõule arvamuse andmine: Põlva Vallavolikogu määruse eelnõu nr 1-4/12 

"Põlva valla haridusasutuste hoolekogu moodustamise kord ja töökord". 

 

Arutleti  

Arutelus oli Põlva valla haridusasutuste hoolekogu moodustamise kord ja töökord.  

 

Palve vallavalitsusele, et tagasisidet vajavad dokumendid edastada hoolekogule piisava 

etteteatamise tähtajaga. 

 

Toimus arutelu.  

§ 2 lõige 4 toimus arutelu, et erinevates kooliastmetes võiks hoolekogu liikmete arv olla 

proportsioonis õpilaste arvuga. 

§ 3 lõige 5  toimus arutelu, et kas igal lapsevanemal on üks hääl või on üks hääl lapse kohta. 

§ 20 lõige 3 ja §21 lõige 4 toimus arutelu, et kui protokoll vormistada hiljemalt kolme tööpäeva 

jooksul läheb protokollijal väga kiireks, samti on ebamõistlik nõue otsuste teatavaks tegemine 

järgmisel päeval. Mõistlik vormistada korrektne protokoll ja saata otsused vahetult pärast protokolli 

vormistamist.   Ettepanek, et protokoll esitada viie tööpäeva jooksul hoolekogu liikmetele. Kiiresti 

edastamist vajava info saab edastada kas eelnevalt meili teel või helistada.  

 

Ettepanekud  

 

§ 2 lõige 4 – Lisada: Lapsevanemate esindajte arvu määramisel järgib direktor laste arvu erinevates 

kooliastmetes.   

 

§ 3 lõige 5 -  Arvestades, et hoolekokku valivad lapsevanemad endi esindajaid, täpsustada vanemate 

esindajate hoolekoguse valimise korda selliselt, et: „Igal lapsevanemal on üks hääl.  Igast 

kooliastmest valitakse vanemate esindaja(d) selle kooliastme vanemate lihthääleenamusega.“.   

 

§ 20 lõige 3 – Vormistatud protokoll saata viie tööpäeva jooksul pärast hoolekogu koosoleku 

toimumist hoolekogu liikmetele ja kooli juhile. 

 

§ 21 lõige 4 Vastuvõetud otsused tehakse puudutatud isikutele teatavaks  hiljemalt viie tööpäeva 

jooksul  pärast hoolekogu koosoleku toimumist. 



 

2. Hoolekogu  esimehe poolt tehtud ettepaneku Koolimaja tee 1 liiklusturvalisuse tõstmiseks 

arutelu. 

 

Arutleti 

Ü. Plakso tutvustas oma ettepanekut Koolimaja tee 1 liiklusturvalisuse tõstmiseks. Ettepanek on 

edastatud Põlva Vallavalitsusele, lasteaed Pihlapuu direktorile, Põlva Kooli direktorile, lasteaed 

Pihlapuu hoolekogule, Põlva Kooli hoolekogule. (Lisa 1.) 

 

Ettepanek  

Põlva Kooli hoolekogu toetab ühehäälselt Ü. Plakso ettepanekut Koolimaja tee 1 liiklusturvalisuse 

tõstmiseks. 

 

3.  Kooli direktori info. 

 

Põlva Kooli direktor K. Nook rääkis Põlva Kooli õpetajate õppereisist 02.-06.10.2017 Strasbourgi. 

Õppetöö sellel nädalavahetusel ära ei jää. 

Uuest õppeaastast on üks koolivaheaeg lisaks. Viimane koolipäev on esmaspäev, 11. juuni. 

Kesk 25 õppehoone B-korpuse renoveerimise projekteerimistööde hange kukkus läbi. 

Põlva Kooli arengukava 2017-2020 projekti avalik väljapanek on kooli koduleheküljel välja 

pandud. 

Õpetajate arvutipark läheb uuendamisele. 

Põlva Koolist on grupp õpetajate ja õpilastega Itaalias Torinos vastukülaskäigul. See on ühekordne 

projekt. 

Mai kuus on kaheksandate klasside loovtööde kaitsmine. Sügisel toimub loovtööde konverents kus 

siis paremad õpilased esitlevad oma töid. Ettepanek osalemiseks on tehtud kõikidele Põlva 

maakonna valdade koolidele. 

 

4. Jooksvad küsimused. 

 

P. Valdmaa: Õpetajatel on mure arvutitega, arvutid vanad ja pole ka IT- spetsialisti, kelle pool 

murega pöörduda.  

Ü. Plakso: 28. aprillil toimus koolis Stiilipäev, lapsevanem ei saanud selle kohta infot. 

28.03 oli Kogukonna kooli arutelu,toimus temaatiline ajurünnak ja sellega seoses on ettepanek: 

Leida igast klassist lapsevanem, kellega vahetada kooli ja kogukonnaga seotud infot. 

 

  

 

08.05.2017                                                                           

 

Hoolekogu esimees Ülo Plakso     Protokollis Marika Rehemets 
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