
 

Põlva Kooli hoolekogu 20.03.2019. a koosoleku protokoll nr 5-18/19 
 

Koht: Põlva Kooli direktori kabinet Lina tn 21 

 

Algus kell 17.30; lõpp kell 19.00 

Osavõtjad: Liisi Plakso, Marika Rehemets, Mait Kuusik, Jaan Konks, Piret Valdmaa, Toomas 

Nigola, Rivo Kenk, Koit Nook, Kaire Palo 

Kutsutud: Kaie Lõhmus  

 

Päevakord 

 

1. Arutelu Põlva Kooli õppesuuna valimisest III kooliastmes ja nende hetkeline toimimine.  

2. Arutelu ja ettepanekud edasisteks sammudeks seoses "Eestimaa õpib ja tänab" sündmusega. 

3. Jooksvad küsimused 

 

1. Arutelu Põlva Kooli õppesuuna valikutest ja nende hetkeline toimimine.  

Arutleti 

K. Lõhmus: Et õpilastel oleks võimalik teha valikuid ja harjuda täitma valikutega kaasnevaid 

kohustusi ning võtta vastutust, saavad kõik 6. klasside õpilased valida III kooliastmeks oma 

huvidest ja võimetest lähtuvalt erinevaid õppesuundi ja jätkata õpinguid reaal-, reaal-loodus-, 

humanitaarsuuna või üldklassis. Tagasiside on väga hea ja kool soovib igal juhul jätkata 

õppesuundade valikuga. 

Kas ja milleks on vajalik III kooliastmes õppesuuna valimine? Lapsevanemad muretsevad, et 

sellega lõhutakse ära toimiv klassikoosseis. Ja otsest kasu ei paista olevat, kuna oluliselt tunniplaan 

sellega seoses ei muutu. 

 

Ettepanek  

Õpilasesindus viib läbi küsitluse 7. ja 9. klassi õpilastega, püüdes välja selgitada õppesuundade 

valikust tulenevate plusside ja miinustega. 

 

2. Arutelu ja ettepanekud edasisteks sammudeks seoses "Eestimaa õpib ja tänab" sündmusega. 

Arutleti 

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse 

toetajaid. Kandidaate saab esitada ministeeriumi veebilehel www.hm.ee/gala 11. märtsist kuni 18. 

aprillini kokku kolmeteistkümnes kategoorias. Pärast kandidaatide esitamist alustavad parimatest 

parimate väljaselgitamiseks tööd maakondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon. 

 

Ettepanek  

Hoolekogu ametlikku seisukohta võtma ei pea. 

 

3. Jooksvad küsimused 

Arutleti 

Õpilasesinduse protokollid pole jätkuvalt Põlva Kooli koduleheküljel elektrooniliselt kättesaadavad.  

Protokollid on kättesaadavad stuudiumis https://tera-polvakool.ope.ee/336-opilasesinduse-

protokollid-2017-2018-oa. (protokollija märkus). 

Pihlapuu lasteaia ruumides on kolm õppeklassi. Lasteaed soovib oma ruume tagasi. Kooli ja 

õpilaste toimetamine lasteaia ruumides segab just lõunaajal, kui lasteaia lapsed magavad lõunaund. 

Vargused koolis- palun mitte anda lastele kooli kaasa väärtuslikke esemeid. Probleemsete 

õpilastega tegeldakse aga see paraku ei vii kuhugi. 

Kas on tagasisidet hoolekogu ettepaneku kohta esmaste koolitarvete soetamiseks esimesele 

kooliastmele? Hoolekogu protokoll nr 2-18/19. 

 

http://www.hm.ee/gala
https://tera-polvakool.ope.ee/336-opilasesinduse-protokollid-2017-2018-oa
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26.03.2019 

 

Hoolekogu esimees Jaan Konks     Protokollis Marika Rehemets 
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