
Põlva Kooli hoolekogu tegevuse aruanne 2017/18 õppeaastal 
 

 
Põlvas 19.09.2018 

 
 
 
Hoolekogu koosseis  kinnitatakse  Põlva Vallavalitsuse poolt igaks 
õppeaastaks. 
 
Põlva Kooli Hoolekogu koosseisu  2017/18 õppeaastal  kuulusid: 
 
Jaan Konks   I kooliastme vanemate esindaja 
Piret Valdma   I kooliastme vanemate esindaja 
Toomas Nigola   II kooliastme vanemate esindaja 
Ülo Plakso   II kooliastme vanemate esindaja 
Marika Rehemets III kooliastme vanemate esindaja 
Maichl Suur   III kooliastme vanemate esindaja 
Kaire Palo   õppenõukogu esindaja 
Mait Kuusik   õppenõukogu esindaja 
Anete Konks  õpilasesinduse esindaja 
Andres Vijar (Koit Jostov) kooli pidaja esindaja 
 
Hoolekogu valib endale esimehe,  aseesimehe ja protokollija. 
 
 
Hoolekogu esimees Ülo Plakso,  
aseesimees Maichl Suur  
protokollija  Marika Rehemets 
  



Hoolekogu pidas 2017/18 õppeaastal kokku 3 protokollitud 
koosolekut, 2 otsust võeti vastu elektrooniliste vahendite abil, lisaks 
jäi üks koosolek protokollimata kvoorumi puudumise tõttu. 
 
Põlva Kooli hoolekogu 23.11.2017.a koosolek 
 
1. Ettepanekute arutelu parkimise ja liikumise parandamiseks kooli 
lähiümbruses. Esindajate määramine Pihlapuu lasteaia 
hoolekoguga ühisele koosolekule. Ühiskoosolekul osalesid Ülo 
Plakso, Toomas Nigola ja Kaire Palo 
2. Arvamuse andmine Põlva Kooli sisehindamise korra 
muudatustele 
3 .Jooksvad küsimused. Koolis kohviku avamisest ja Linnaliini nr 20 
ülekoormatusest. 
 
Lasteaia hoolekoguga peetud ühiskoosolekule järgnes 
hoolekogude esimeeste, lasteaia direktori, volikogu esimehe ja 
abivallavanema kohtumine kus arutati kõnnitee ehitust Pihlapuu 
lasteaia juurest bussijaamani. 
 
 
2018 jaanuaris toimus kohtumine ja hoolekogu liikmete vestlus 
Põlva Koolis järelevalvet teostava haridusministeeriumi ametnikuga. 
 
 
Põlva Kooli hoolekogu 15.02.2018 a. koosolek 
1. Arvamuse andmine Põlva Kooli sisehindamise korra 
muudatustele. 
2. Arvamuse andmine Põlva Kooli kodukorra muudatustele. 
3. Õpilasega arenguvestluse läbiviimise korrale arvamuse andmine. 
4. Õpilasesinduse ettepanek hindamisjuhendi muutmiseks. 
5. Jooksvad küsimused 
 
 
 
 
 
Põlva Kooli hoolekogu otsuse vastuvõtmine side- või 
infotehnoloogiliste vahendite kaudu 06.03.2018. 
  



Põlva Vallavalitsuse poolt  Põlva Kooli hoolekogule arvamuse 
avaldamiseks esitatud Põlva Vallavolikogu ME35: Põlva 
Vallavolikogu 13. jaanuari 2016. a määruses nr 1-2/1 „Põlva Kooli 
põhimäärus“muudatuste tegemiseks. 
 
 
Vestlused käitumisraskustega õpilaste ja nende vanematega. 
Hoolekogu liikmed: Toomas Nigola, Jaan Konks ja Ülo Plakso 
vestlesid 3 käitumisraskustega lapsega ja nende vanematega. 
 
 
Põlva Kooli hoolekogu 24.04.2018. a koosolek : 
 
1. Arvamuse andmine Põlva Kooli põhimäärusele 
2. Arvamuse andmine Põlva Kooli õppekavale 
3. Õppetöö korraldusest Kesk 25 B korpuse remondi ajal 
4. Käitumisraskustega õpilastega läbi viidud vestluste tulemuste 
arutelu. 
5. Jooksvad küsimused  
 (protokoll ei ole kooli kodulehel kättesaadav) 
 
Põlva Kooli hoolekogu koosolek 28.06.2018  
 
1. Tutvumine Lina tn 21 õppehoonega. 
2. 2018/19 õppetöö korraldusest seoses Kesk tn õppehoone 
remondiga. 
3. Tunnustamiseks esitatud õpetajate kandidatuuri heakskiitmine. 
4. Kohapeal algatatud küsimused. 
(Koosolekut ei protokollitud, sest puudus kvoorum).  
 
Otsus õpetajate tunnustamiseks esitamiseks võeti vastu e-posti teel. 
 
 
 
 
Lisaks osalesid hoolekogu liikmed kooli, hoolekogu, vallavalitsuse ja 
politsei ühisel arutelul seoses kooli turvalisuse tagamiseks.  
 
 



Hoolekogu Ülo Plakso ja Toomas Nigola osalesid kooli 
pedagoogilise personali valiku konkursi komisjoni töös.  
 
 
 
Tänan tähelepanu eest 
 
Ülo Plakso 
Hoolekogu esimees  
 




