
Põlva Kooli hoolekogu 15.06.2016. a koosoleku protokoll nr 6 

 

Koht: Põlva Kooli direktori kabinet 

Algus kell 17.30; lõpp kell 18.35. 

Osavõtjad: Koit Nook, Piret Valdmaa, Kaire Palo, Maichl Suur, Mait Kuusik, 

Ülo Plakso, Toomas Nigola. 

Puudus: Andres Vijar, Hanna Renata Kottise, Maarit Gondiu, Maarika Rehemets. 

 

Päevakord: 

1. Õpetajate tunnustamisettepanekute läbivaatamine. 

2. Eesti Vabariik 100 tähistamisest Põlva Koolis 

4.  Kooli direktori info. 

5. Jooksvad küsimused 

 

Lisandus veel: 

3. Klasside suurendamine 

 

Arvestades, et hoolekogu otsuste vastuvõtmiseks vajalik kvaoorum puudus otsustati 

päevakorras olevad küsimused läbi arutada ja esitada hoolekogule otsustamiseks vastavalt 

hoolekogu töökorralse elektrooniliste sidevahendite kaudu.  

 

1. Õpetajate tunnustusettepanekute läbivaatamine 

Põlva Kooli juhtkond esitas aasta noorõpetajaks õpetaja Karl Tammiste, aasta õpetajaks ja 

hariduspreemia saamiseks õpetajad Karin Simso ja Annika Muuga. 

Hoolekogu tutvus õppejuhtide poolt koostatud kandidaatide iseloomustuste ja tööpanustega. 

Ettepanek: 

Toetada  õp Karl Tammiste kandidatuuri Põlva valla aasta noorõpetajaks. 

Toetada õpetaja Karin Simso kandidatuuri Põlva valla aasta õpetajaks. 

Toetada õpetaja Karin Simso ja õpetaja Annika Muuga kandidatuuri Põlva valla 

hariduspreemia saamiseks. 

 

2. Eesti Vabariik 100 tähistamisest Põlva Koolis 

Direktor K.Nook andis väikese ülevaate koolis arutusel olevatest mõtetest järgmise õppeaasta 

üldtööplaani koostamisel seoses Eesti 100 tegevustega. Üldtööplaani  lisatakse eraldi rubriik 

Eesti 100 tegevustest (õpilastelt ideede kogumine, ettevõtluspäev, osavõtt väljaspool maja 

pakutavate tegevustega) 

 

Arutleti 

Eesti 100 tegevusi Põlva Koolis võiks olla - kevadeks õpilastööde näitus, kooli 

igapäevategevustes (nii tundides kui huvitegevuses), tammede istutamise võimalused,  

lapsevanemad tunde andma, 100 lumememme. 

Ettepanek 

Lapsevanemaid enam kaasata ürituste korraldamisse. 

 

3. Klassides õppivate õpilaste arvu suurendamine 

Arutati kooli  poolt esitatud taotlust õpilaste piirarvu suurendamiseks klassides. 

 

Ettepanek: 



Anda nõusolek erandjuhul õpilaste arvu klassides suurendada, kui on tagatud vähemalt 

1.klassides õpetajat toetav abi ( abiõpetaja). 

 

4. Kooli direktori info 

K. Nook : Arengukava on kinnitatud ja avalikustatud kooli kodulehel kui Riigi Teatajas. 

                Õpetajatele on läbi viidud Belbini koolitus. 

                Personali värbamine: konkursid eesti keele ja kirjanduse õpetaja, ajaloo õpetaja ja 

koolipsühholoogi leidmiseks on välja kuulutatud. 

               Ülevaade lõpueksamite esialgsetest tulemustest (analüüs veel ees)- 

eksamitulemustega võis jääda rahule.  

 

5. Jooksvad küsimused: 

K.Palo – õuesõppe paremaks läbiviimiseks on Koolimaja tee 1 hoovile õuesõppeklassi, 

varjualune laudade ka istumisvõimalustega. 

P. Valdmaa – üritused võiks olla majapõhised, näiteks stiilipäev piirdus ainult riietega, 

eesmärk jäi küsitavaks.  

 

Arutleti  

Koolimaja tee 1 värava ja turvalise liikumise kooli ja tänava vahel ( sügisel veel Kesk tn maja 

renoveerimisega seotud veelgi piiratum liikumine). 

 

Ettepanek: 1)konkursikomisjoni hoolekogu poolt Ülo Plakso. 

                  2) Vastuseks Põlva vallavalitsusele esitada uus ettepanek õpilaste turvalisemaks 

liikumiseks Koolimaja tee õppehoonest bussijaama ja linna poole. 

 

 

 

15.06.2016 

Hoolekogu esimees Ülo Plakso Protokollis Kaire Palo 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 




