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1. Direktori ülevaade hetke olukorrast 

2. 2022a. eelarve arvamuse avaldamine 

3. Digitaalsed vahendid ja nende kasutamine 

4. Jooksvad küsimused 

 

1. Direktori ülevaade hetke olukorrast 

K. Nook: Praegu õpib koolis 855 last. Koolis on olnud 9 COVID juhtumit viies erinevas 

klassis. Õpetajatest 70% on vaktsineeritud. 

 

Kesk 25 majas valmib spordisaal ja sisustus peaks olema paigas peale esimest vaheaega. 

 

Ülevaade hetkel teadaolevalt juhtunud noa intsidendist – politsei tegeleb uurimisega. Üks 

osalistest praegu koolis ei käi. Kooli psühholoog tegeleb aktiivselt asjaosalistega (hetkel küll 

haige). Politsei initsiatiivil toimus ümarlaud aga kohtumisel ei olnud tulemust. 

I. Sarapuu Kooli kommunikatsioon antud juhtumi puhul oli allapoole arvestust. Selliste 

juhtumite puhul oleks mõistlik kaasata erialaspetsialiste vajadusel ka väljastpoolt kooli. 

L. Linnus Kas tehakse ka ennetavaid kontrolle leidmaks keelatuid esemeid? 

K. Nook  Kui on infot mingi võimaliku olukorra kohta siis kindlasti. Lisaks 10.10 peaks tulema 

kooli koolitaja, kes kordab üle kuidas käituda relva situatsioonides. 

K. Kaskla Kas kool on ise näinud, et võiks/peaks oma ettevalmistust või tegevust sellises 

situatsioonis muutma? Kas ja kes tegeleb ka nende õpilastega kes olid seal kaasajooksjad? 

K. Nook Toimiti vastavalt kriisi situatsiooni plaanile aga neid tuleks üle vaadata ja täiustada. 

Kooli psühholoog tegeleb praegu kõigi osapooltega ja tulekski tal lasta rahulikult oma tööd 

teha. Hetkel ta küll haigus lehel aga tagasi tulles jätkab oma tegevusega. 

 

Uus vene keele õpetaja on andnud lahkumisavalduse. Vajalik leida asendaja. 

 

Lina tn. koolimaja juures algasid hooldekodude ehitustööd. Kahjuks ei teavitatud sellest kooli 

esindajaid. 

I. Sarapuu Kuidas on võimalik, et koolimaja vahetus läheduses, kasutades kooli territooriumi, 

alustatakse ehitustöödega ilma kooli esindajaid teavitamata? Kuidas on tagatud õppetöö ja laste 

turvalisus? Mina informeerisin ehitustehnika jõudmisest ja tegevusest kooli. 

K. Nook Praegu teadaolevalt kooritakse pinnast ja tehakse ettevalmistustöid. Peaksid olema 

paigaldatud piirded. Ehitustööde osas ei ole suheldud. Lärmiga hetkel suuremaid probleeme ei 

ole ja vajadusel oleme valmis ühe sinna otsa jääva klassi ümber kolima. 

K. Kaskla Selline tegevus omavalitsuse ja ehitaja poolt ei ole aktsepteeritav. Teen ettepaneku 

saata hoolekogu poolt omavalitsusele vastav märgukiri, et enne edasist tegevust peab olema 

kooli esindajatega asjad läbi räägitud ja tegevused kokku lepitud.  

 

Otsus: Ülejäänud teemad teadmiseks võetud. Lina tn kooli osas kirjutab hoolekogu esimees 

vallale märgukirja. 



Kõik kohalolnud olid ühehäälselt poolt. 

 

 

2. 2022 aasta eelarve 

K. Nook: Tutvustas kohal olnuile eelarvet ja vabandas, et ei olnud seda varem välja saatnud. 

01.10 tuli juba eelarve esitada. 

 

Hoolekogu on tutvunud direktori esitatud Põlva Kooli 2022 a eelarvega ja võtnud selle 

teadmiseks. Hoolekogul olid mõned küsimused, millele direktor Koit Nook andis 

kommentaarid. Peale mida rohkem kommentaare/küsimusi ei olnud. Oluline on, et oleks 

tagatud kooli normaalne töökorraldus ja töörahu. 

 

 

3. Digitaalsed vahendid ja nende kasutamine  

K. Kaskla Õpetajatelt on laekunud hoolekogule infot, et arvutisüsteemid ei tööta korrektselt ja 

pärsivad õppetegevust. Samuti on pikalt lubatud tahvel arvuteid. Kuidas on lood praegu kooli 

digitaalsete õppevahenditega? 

K. Nook Tegelik kulu infotehnoloogiale on suurem kui eelarves paistab. Sellel aastal on veel 

plaanis teha hange kahele klassikomplektile tahvelarvutid ja ühele klassikomplektile 

lauaarvutid. Samuti uuendatakse õpetajate arvuteid, kuna praegused süsteemis juba vananenud. 

Aasta lõpuks peaks olema olukord parem aga vaadatakse praegune olukord veel kriitiliselt üle, 

et õppetöö ei kannataks. 

I. Sarapuu  Kas õpetajate puhul on standardiseeritud dokkide lahendused ja kas neid 

kasutatakse ka uute hangete puhul. 

K. Nook See on juba vananenud süsteem ja praegu planeeritakse minna uuesti üle 

lauaarvutitele. 

 

4. Jooksvad küsimused 

I. Sarapuu On jõudnud kaebused, et 5. klass saab liiga vara süüa. 

K. Nook See oli õppeaasta alguses, nüüdseks on seda muudetud ja praegu tundub, et asi 

peaks olema korras. Kooli juhtkonnani ei ole selles osas rohkem kaebusi jõudnud. 
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