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Kohal viibisid: hoolekogu liikmed Vivian Helekivi, Anneli Kull, Kätlin Kann, Maia Paas (kooli
õppenõukogu esindaja), Ebely Paulus, Viorika Tśebotar, Britt Vahter;
Rõuge põhikool õppeala-juhataja Ere Käis.
Päevakord:
 Koolikohustuse täitmine
 Sotsiaalpedagoogi ettekanne (tegevuse lühiülevaade)
 Kooli ülevaade tööst andekate lastega
 Õppekvaliteet Rõuge koolis
 Sisehindamine
 Plaanid tulevasteks projektideks
 Jooksvad küsimused
Koosolekule eelnevalt lepiti e-mailide teel kokku, et päevakorrapunkt „Sotsiaalpedagoogi ettekanne“
lükatakse edasi järgmisse koosolekusse.
I

Koolikohustuse täitmine- Ere Käis
Koolikohustusega suuri probleeme ei ole. Üldiselt tahetakse koolis käija. Tervislikel põhjustel
puudumiste kohta võiks lastevanematelt info õpilase puudumise põhjuse kohta varem kooli
jõuda. Ei taheta kiirelt reageerida.

II

Kooli ülevaade tööst andekate lastega- Ere Käis
Käes on maakonna olümpiaadide toimumiste aeg. Rõuge kooli õpilased on osalenud aktiivselt
ja edukalt erinevatel aineolümpiaadidel. Hetkel parimateks saavutusteks: matemaatika III koht
ja bioloogia III-V koht. Mitmed tulemused on jõudnud esikümnesse. Mõnedele õpilastele on
Teaduskoolis osalemine tulnud kasuks.
Robootikaring on populaarne ja ringis osalevad õpilased on saanud häid tulemusi erinevatel
robootika võistlustel.
Rõuge kooli tüdrukute võistkond saavutas maakondlikul jalgpallivõistlustel esikoha.
Traditsiooniliselt viiakse koolis läbi erinevaid viktoriine ja Nuputa võistlus.

III

Õppekvaliteet Rõuge koolis- Ere Käis
Õppekvaliteedi hetketaset on raske hinnata, sest erinevate näitajate tulemused (trimestri hinded,
tasemetööd ja eksamid) ootavad veel ees. I trimestri tulemused olid enam-vähem, esines
puudulike hinnetega üksikjuhtumeid. Laste õppetulemusi jälgitakse jooksvalt ja koostöös
sotsiaalpedagoogiga suunatakse puudulike hinnetega laps konsultatsioonile, vajadusel võetakse
ühendust lapsevanemaga.

IV

Sisehindamine - Ere Käis
Koolis toimub sisehindamise protsess, milles osaleb hulgaliselt töögruppe. Kolme eelneva
aasta töö analüüsimisel on hetkel välja tulnud, et 1/3 lapsi vajab tugisüsteemi (õpiabi, logopeed
vms).
Kui sisehindamise akt saab vormistatud, siis edastatakse see koheselt õppenõukogule ja ka
hoolekogule.
E. Paulus küsis: Kas logopeedilist abi antakse ainult I kooliastmes või ka II ja III kooliastmes?

Hetkel jagub logopeedilist abi peamiselt ainult I kooliastme õpilastele. Logopeedil on koolis
ainult 11 ainetundi, mida on ilmselgelt vähe.
Valmimas on Rõuge valla uus arengukava, kus hariduse valdkonnas on välja toodud logopeedi
töömahu suurendamise vajadus. Arengukava tegevuskavas on välja toodud: Täiskohaga
logopeedide tööle rakendamine Rõuge Põhikoolis ja Rõuge Lasteaias (2016-2018)
V

Plaanid tulevasteks projektideks- Britt Vahter
Hetkel rahulik periood. Mänguväljaku projekt on valmis ja ootel.

Jooksvad küsimused.
Jätkati teemat, mis oli eelnevalt läbi jooksnud ka hoolekogu liikmete e-mailide kaudu.
Rõuge kool kuulub tervist edendavate koolide võrgustikku. Rõuge kooli tervisenõukogusse
oodatakse liiget hoolekogu poolt.
Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja
kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele
mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu
pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile (www. terviseinfo.ee)
Oodati ettepanekuid kandidaatide osas. V. Helekivi andis omapoolse nõusoleku nõukogu töös
osalemise kohta.
OTSUSTATI:
Rõuge kooli tervisenõukogusse valida Vivian Helekivi.
(otsus võeti vastu ühehäälselt)
VI

B. Vahter andis teada, et Ööbikuoru Villa on juba 2 aastat kooli ekskursioonifondi rahaliselt
toetanud. Ta algatas arutelu, kuidas tunnustada neid ettevõtteid/organisatsioone, kes on kooli
rahaliste vahenditega toetanud. Millisel viisil ja millal tunnustada? Teemat arutatakse kooli
juhtkonna poolt.
K. Kann ja E.Paulus edastasid 7.klassi lapsevanemate poolt edastatud probleemi aineõpetamise
kohta matemaatikas. Lapsevanemate arvates on õpetajal käitumisprobleemid. Märgiti ka seda,
et lapsed ei julge minna õpiabitundi.
Läbi on viidud vestlus, kus osales kooli juhtkond, aineõpetaja, lapsevanem ja hoolekogu
esindajad. Hoolekogu esimees tutvustas vestluse protokolli.
Õppealajuhataja külastab jätkuvalt matemaatikatundi. Võimalusel saadetakse õpiabitundi
vaatleja. Hoolekogu tegi ettepaneku, et õpiabitundi võiks läbi viia teine matemaatika õpetaja.
Hoolekogu jätab probleemi käsitlemise üles, vajadusel palutakse abi Rajaleidjast.

Koosoleku juhataja
Kätlin Kann

Koosoleku protokollija
Vivian Helekivi

