
Hoolekogu koosolek 10.01.2023 

 

Osalejad: Raul Omel, Liilia Raik, Ülo Needo, Aliis Udras, Helian Bleive, Eliise Roosen, Signe 

Aarla, Nils-Naatan Kaivo, Tähti Tobreluts, Margo Hussar (direktor), Sandra Kripson (külaline), Koit 

Nook (külaline, lahkus kell 19:45) 

Puudus: Tiina Troškin 

Algus: 18.00 

Lõpp: 21.00 

 

Päevakord: 

1. Ülevaade Põlva vallas planeeritavast haridusreformist – Koit Nook 

2. Mooste Mõisakooli arengukava ülevaade – Margo Hussar 

3. Kohapeal algatatud küsimused 

 

1. Ülevaade Põlva vallas planeeritavast haridusvõrgu ümberkorraldamisest – Koit Nook 

K. Nook tutvustas valla e koolipidaja plaane, mis tuginevad uuringutele. Tutvustamiseks koostatud 

slaidiesitluse lubas K.Nook Põlva valla kodulehel kõigile soovijatele tutvumiseks üles laadida. Oma 

esitlusel tugines ta OECD analüüsil „Nutikas kahanemisega kohanemine Eestis: regionaalne 

valmistumine demograafiliseks muutusteks“, mis on leitav Haridus- ja Teadusministeeriumi 

kodulehel: https://www.hm.ee/sites/default/files/documents/2022-

10/kahanemisega_kohanemine_eestis_luhikokkuvote.pdf 

Põhjused: 

- vähenev rahvastik, eriti maapiirkonnas 

- õpetajate kvalifikatsioon, raske leida  

- rahaliste vahendite puudujääk; palgatõus  

Soovitused: 

- Ühistranspordi üle vaatamine, ümberkorraldamine. 

- Efektiivne majandamine; ruumide kasutus ja tehnilised vahendid 

- Efektiivsem juhtimine ja administreerimine 

- Liitklasside vältimine 

K. Nook palus leida hoolekogu esindaja, kes võtaks osa haridusreformi aruteludel. Esialgu oli vallal 

plaan kutsuda igast koolist vaid direktor, aga kuna sellega ei lepitud, siis oodatakse igast koolist 

lisaks direktorile ühte õpetajat ja hoolekogu esindajat. Hoolekogu otsustas teha esindaja valimise 

vastavalt vajadusele e-kirja teel. Esindamiseks avaldasid soovi Nils Naatan Kaivo, Signe Aarla ja 



Tiina Troškin. Koolide töörühma koosolek toimub 9.02.2023 kell 15 Põlva Keskraamatukogu 

seminariruumis. 

Hoolekogu protokolliline seisukoht: hoolekogu on endiselt mures, et otsuseid tehakse läbimõtlemata 

ja nõuab valla esindajat sel teemal kogukonnaga mõtteid vahetama.  

 

2. Mooste Mõisakooli arengukava ülevaade – Margo Hussar 

Arengukavas pole haridusreformi ette nähtud! Ülevaade neist punktidest, mis pidid olema aasta 

jooksul tehtud. Pidevalt toimuvad tegevused pole eraldi välja toodud. 

1. Eestvedamine – laiendatud juhtkond; õpetajate koostöökoosolekud; õpetajate rahuoluküsitluse 

läbiviimine. 

2. Dokumendid – hindamisjuhendi koostamine ja rakendamine; hädaolukorra lahendamise plaan 

õpetajatele. 

3. Maine kujundamine – Terevisioon; artikkel Õpetajate Lehes; koolileht; 

4. Personalijuhtimine – töötajatel ametijuhendid olemas, õpetajatel pooleli; digipädevuse 

tõstmine ja ühtsel „pilvel“ töötamine (Office 365). Selle kohta lubas direktor Stuudiumisse 

teha meeldetuletuse. 

5. Ressursid – majanduslik seis on kehva; HEV väikevahendite projekti lõpetamine; DELTA 

dokumendiprogrammi soetamine 

6. Ruumide renoveerimine – värvitud sai huvijuhi ruum; valitsejamaja evakuatsiooniredeli 

paigaldamine; sööklahoone vihmaveerennid. Keemiaklassis lukustatav keemiavahendite 

kapp. Käesolevasse aastasse on plaan saada saali remont. 

7. Tehtud evakuatsiooniõppused ja reaalselt asi töötab. 

Hoolekogu protokolliline seisukoht: Mõisakooli koduleht vajaks kaasajastamist. 

 

3. Kohapeal algatatud küsimused 

Direktor Margo Hussar teats planeeritavast liikluskorralduse muudatusest, mis läheb 

Transpordiametisse kooskõlastamisele – hoo maha võtmiseks künnis ja tõkis, lisaks on 

ülekäiguradade märgised vanad. 

 

Protokollija 

Liilia Raik 

 

Hoolekogu esimees: 

Raul Omel 


