
Hoolekogu koosolek 08.11.2022 

Osalejad: Raul Omel, Liilia Raik (lahkus 19.35), Tiina Troškin, Ülo Needo, Aliis Udras, Helian Bleive,  

Eliise Roosen (lahkus 19.35), Signe Aarla, Margo Hussar (direktor) 

Puudusid: Nils-Naatan Kaivo ja Tähti Tobreluts 

Algus: 18.00 

Lõpp: 20.00 

 

Päevakord: 

1. Ülevaade kooli kirjavahetusest vallaga (direktor) 

2. Ülevaade Põlva vallas planeeritavast haridusreformist (direktor) 

3. Hoolekogu tööplaani koostamine ja koosoleku aegade kokkuleppimine 

4. Kiusamisvaba kooli teemaline arutelu 

5. Kohapeal algatatud küsimused 

 

 

1. Ülevaade kooli kirjavahetusest vallaga (direktor Margo Hussar) 

Direktor andis ülevaate kirjavahetusest ja suhtlusest vallaga. Komisjon lubas arutada. Koolile 

õpetajate ametikohtade taotluse otsustamine on edasi lükatud, vastust pole tulnud.  

Hoolekogu protokolliline seisukoht: hoolekogu on väga mures ja ei ole rahul valla vastusega 

otsustamine edasi lükata. Kindlust tuleviku ees on vaja juba praegu. Õpilane vajab koolis 

igapäevaselt individuaalset tugiisikut, et tagada enda ja teiste õpilaste turvalisus. Oluline on 

taotletava õpetaja ametikoht HEV-õpilaste toetamiseks koolis ning lisaks õpetaja ametikoht B-

võõrkeele valiku võimaldamiseks õpilastele, et koolil oleks lisa  õpetaja näiteks saksa keele 

andmiseks lisaks vene keelele. 

2. Ülevaade Põlva vallas planeeritavast haridusreformist (direktor Margo Hussar) 

Direktor andis ülevaate olemasolevast infost, mida hetkel on väga vähe ja seegi on vastuoluline. 

Teada on, et kui midagi muudetakse, siis selleks peab olema olemas valla volikogu otsus juba 

märtsiks. Esialgse info kohaselt Põlva kooli reformi ei kaasata. Vallaesindajatega käidi tutvumas ka 

Põltsamaa valla kogemustega ja sealse valla ja koolijuhtide info on väga vastuoluline.  

Hoolekogu protokolliline seisukoht: hoolekogu on väga mures ja sõnumid plaanitava haridusreformi 

kohta Põlva vallas väga segased. Kogukonnaga tuleb kõik reformi mõtted läbi arutada. Ootame ära 

järgmisel nädalal toimuva valla volikogu istungi ja arutame seejärel teemat e-maili teel.  



3. Hoolekogu tööplaani koostamine ja koosoleku aegade kokkuleppimine 

 

Hoolekogu tööplaan 

 

Hoolekogu põhiülesanneteks on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste ja vanemate, 

vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, 

planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

 

Tegevused kooliaasta alguses. 

1. Kooliaasta algusega seotud küsimuste arutelu. 

2. Tutvumine kooliruumidega. 

3. Kokkuvõtete tegemine varasema perioodi tegevustest. 

Läbivad tegevused. 

1. Kooli tegevust reguleerivate dokumentide arutelu ja arvamuse avaldamine. 

2. Õppe- ja kasvatustöö korraldusega seotud küsimuste arutelu ja ettepanekute tegemine. 

3. Osalemine kooli arengukava täitmise hindamisel ning ettepanekute kogumine. 

Tegevused enne uue kooliaasta algust. 

1. Hoolekogu töö parandamiseks ettepanekute kogumine. 

2. Uue õppeaasta tööplaani arutelu. 

 

Otsustati: tegevuskava heaks kiita. 

Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad: 

10. jaanuaril 2023 kel 18.00 

11. aprillil 2023 kell 18.00 

6. juunil 2023 kell 18.00 

12. septembril 2023 kell 18.00 

4. Kiusamisvaba kooli teemaline arutelu 

Direktor andis ülevaate olukorrast koolis. Üksikjuhtumid on igas koolis, nii ka meie koolis. Olukord 

ei ole hull. Teemaga tegeletakse vastavalt Kiva programmile metoodiliselt igapäevaselt.  

5. Kohapeal algatatud küsimused 

Üle Needo andis ülevaate, et aida ehk tulevase spordihoone projekteerimine käib ja 10. detsembriks 

peaks valmima põhijoonised. Muinsuskaitseametist on taotletud 80 000 eurot, et järgmisel aastal 

katust taastada.  

Protokollija 

Tiina Troškin 

 

Hoolekogu esimees  

Raul Omel 


