Põlva Kooli hoolekogu 14.06.2019. a koosoleku protokoll nr 6-18/19
Koht: Hotell Pesa seminariruum
Algus kell 17.10; lõpp kell 18.35
Osavõtjad: Liisi Plakso, Marika Rehemets, Mait Kuusik, Jaan Konks, Piret Valdmaa, Toomas
Nigola, Rivo Kenk, Koit Nook, Kaire Palo, Kuldar Leis
Päevakord
1. Õpetajate tunnustamine.
2. Õpilaste arvu suurendamine klassis.
3. Muudatused põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-des 44 ja 58.
4. Õppesuuna valimise küsitluse tulemused.
3. Jooksvad küsimused.
1. Arutelu Põlva Kooli õppesuuna valikutest ja nende hetkeline toimimine
Arutleti
Tunnustamiseks on esitatud kaks kandidaati. Esitatud kandidaatidele vastuväiteid ei ole.
Ettepanek
Hoolekogu annab õpetajate tunnustamiseks esitatud kandidaatidele heakskiidu.
2. Õpilaste arvu suurendamine klassis
Arutleti
Samad klassid, millele on eelneval aastal antud heakskiit klassikomplekti suurendamisele, lähevad
edasi. Protsess eeldab igal aastal uuesti nõusoleku küsimist, kuna nõusolek antakse üheks aastaks.
Ettepanek
Klassid, millele on eelneval aastal antud suurendamise nõusolek, jätkavad samas koosseisus.
3. Muudatused põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-des 44 ja 58
Arutleti
Riigikogu on teinud muudatused põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-des 44 ja 58:
§ 44. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis
§ 58. Tugi-ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes
https://www.riigiteataja.ee/akt/101032019002

Seaduse muudatus jõustub 01.09.2019.
Hoolekogu on muudatustega kooli kodukorras ja õppekavas seoses seaduse muudatusega tutvunud.
Ettepanek
Hoolekogul Põlva Kooli kodukorra ja õppekava muudatuseks ettepanekuid ei ole.
4. Õppesuuna valimise küsitluse tulemused
Arutleti
Õppesuuna valimise küsitluse tulemused on käes. Suuri üllatusi sealt välja ei tulnud. Edastame
tulemused koolile tutvumiseks. Tundub, et õpilased on õppesuuna valimisega rohkem rahul kui
pedagoogid. Enam mainitakse ära, et õppesuundade valikuga seoses peab muutuma õppekava sest
suunaaine tunde on vähe. See tagasiside tuli nii õpilastelt kui ka pedagoogidelt. Loodame, et see
küsitlus annab tõuke õppekava muutmisele.
Ettepanek
Edastame õppesuuna küsitluse tulemused koolile tutvumiseks.

5. Jooksvad küsimused
Arutleti
Käisime oma „murelastega“ Meenikunno rabas. Tundub, et lastele jätkuvalt meeldib. Soovime
projektiga uuel õppeaastal kindlasti jätkata. Tahame kaasata projekti ka pedagoogid ja
lapsevanemad.
Põlva Kooli Kesk tänava majas toimub 31.08 lahtiste uste päevad, et tutvuda värskelt renoveeritud
majaga. Huvi korral saab hoolekogule korraldada tutvustava ringkäigu ka varem.
K. Leis: Põlvast on tulnud väga edukad õpilasfirmad keda on juhendanud Kaia Tamm. Ta annab
majandus- ja ettevõtlus tunde nüüd gümnaasiumile. Kas Kaia saab ja jõuab ka Põlva Koolis
õpetada? Põhikooli osale oleks väga ettevõtlus tunde vaja. On vaja leida inimene, kes soovib ja
leiab aega ettevõtlust õpetada. Ja pikemas perspektiivis jääks ühest inimesest väheks. See võiks olla
ka keegi ärijuhtimise oskustega ja pedagoogiliste teadmistega inimene.
Põlva Kool pole liitunud projektiga „Ettevõtlik Kool“. Võiks ka mõelda sellega liitumise peale.
Kooli poolt oleks vaja nn. „vedurit“, kes hakkaks seda projekti vedama. Võiks pakkuda mõnele
noorele õpetajale väljakutseks? https://evkool.ee/ettevotlik-kool/
Augustis arutame teemat edasi, kui hoolekogu koguneb aastaplaani koostamisele.
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Hoolekogu esimees Jaan Konks

Protokollis Marika Rehemets
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