
Saverna Põhikooli hoolekogu koosolek 

Protokoll nr 3 

Savernas                        17.01.2023 

 

Osalejad: Lisatud registreerimisleht; koosolekule olid kutsutud lapsevanemad, kes soovivad perepäeva 

organiseerimisel kaasa rääkida.  

Päevakord: Otsustada, mida teha perepäeval 10. juunil ja kus üritus toimub. 

Koosoleku algus kl 18.00 ja lõpp 19.00 

Protokollija: Riin Kont 

 

Õp Merlin ja õpilasesindus olid läbi viinud küsitluse 3.-9. klassi õpilaste hulgas. 70-80 % õpilastest 

soovisid üritust pigem kooli juures. Samas oli ka neid, kes soovisid ühist kinoskäiku, kardisõitu.  

Tegevustena pakuti välja sportmänge, muid mänge, orienteerumist.   

 

Otsus: teeme ürituse kohapeal.  

Direktor pakkus välja, et võtab ühendust politseimuuseumiga, kes teeb väljasõite, nende programm 1.5-

2 h. Saatsid tutvustava meili.  

Uurida politseimuuseumilt, et kas neil on eraldi õueprogramme. – direktor uurib ise. Kui on 100 last, siis 

kas kõigile korraga või jaguneb meeskondadeks? Kas see kuupäev üldse sobiks?  

Kui nemad ütlevad ei, siis näiteks mõelda orienteerumise peale – näiteks teha tegevusi rajal 

orienteerumispunktides.   

Põlva kultuurkapitalist saaks taodelda toetust, 1. tähtaeg on 20. veebruar. Selleks võiks aga enam-vähem 

plaan paigas olla.  

 

Üritusel võiksid mõned telgid üleval olla, et kui sajab, siis on tehnika ja toit varju all, neid uurida vallast, 

naiskodukaitsest, aga alles siis, kui plaan paigas. 

Koosolekul välja pakutud ideed:  

Teadusteater – see oleks ka alternatiiv, negatiivse poole pealt toodi välja, et kui on palju rahvast, siis 

kõik ei pruugi hästi näha-kuulda. Või mingid töötoad? 

Kagu vibuklubist võiks uurida, et mis maksaks, kui tuleksid vibulaskmise töötoaga välja? 

Õhupüssist laskmine – eelmisel korral tegi Tarmo Haljand.  



Köietõmbamine, kotijooks, kummiku viskamine sobiksid ka, kui sportlik päev.  

Diskolfi rada staadionile (disgolfi korve kamba peale tuleb 5-6 tk kokku) – Mis aitaks lapsi sinna rajale 

saada? Näiteks tulemuse kirja panemine - mitme viskega raja läbid. 

Pimevõrkpall nt suure rannapalliga? Nt turniiri süsteem? 

Rahvastepall – isadepäeval oli niiviisi, et isad viskasid kahe käega. 

Spordilustipäev? – nt ühe töötoana jooga (ca 150 eurot võiks arvestada läbiviijale)? 

Jumpingu batuudid – koolis olid olemas, kas on endiselt? 

Jalgpall – nt võimlemispalliga? 

Reelikal õueväravad, millele käib kile ette.  

Korvpallikorvi erinevad visked 

 

Toitlustus 

Peredel kaasa võtta piknikukorv ühisele lauale, eraldi kuulutuses välja tuua. 

Pannkoogiküpsetus – uurida panne? Kas keegi oleks vabatahtlikult nõus küpsetama. Moosid jms peredel 

kaasa tuua.  

Juua ka vaja – vesi võiks olla saadaval.  

 

Kellaaeg – varemalt kl 10 alustada.  

Heli – Krootuselt võeti jõulupeo jaoks, director uurib, et kas saaks perepäevale ka.  

Et innustada osa võtma, siis võiks igal perel olla leht, kuhu kogub templeid vms.  

 

Mingid ettevõtmised võiksid olla kellajaliselt, mingid vabalt läbikäidavad.   

 

Lianega arutada, et veebruari kultuurkapitali kirjutada. Kas noortekeskus on ka huvitatud kaasa lööma? 

 


