Rõuge Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll 1/2018-2019
Koosoleku toimumise aeg: 01.11.2018 kell 18.00
Koosolekul osalejad: Aigi Young (2. klassi esindaja), Katre Palo (7. klass),
Fanny Schneider (1b klass), Kerli Kõiv (vallavolikogu esindaja), Andrus Piigli
(9. klass), Kaire Uder (6. klass), Meelike Tamberg (8. klass), Kaire Carine
Reinhold (5. klass), Janne Koppel (4b klass), Toomas Raju, Maia Paas
(õppenõukogu esindaja).
Koosolekul puudusid: Kati Orav (1a klass), Kairi Põld (1b klass ja väikeklass),
Eveli Kuklane (3. klass), Sale Jaaska (4a klass).
Koosoleku juhataja: Andrus Piigli
Protokollija: Kaire Uder
Päevakord:





Hoolekogu esimehe valimine
Kunstitarvete raha kogumine
Hoolekogu tööplaani arutelu
Kooli põhimääruse, järelevastamise korra ja kooli üldtööplaaniga 20182019 tutvumine ja kinnitamine
 Kooli info: uue õppeaasta algus, rõõmud-mured
 Jooksvad küsimused

1. punkt: hoolekogu esimehe valimine
Andrus Piigli ei soovi jätkata hoolekogu esimehena. Uueks esimeheks valiti
Kairi Carine Reinhold ja aseesimeheks Aigi Young.
2. punkt: kunstitarvete raha kogumine
Õpetaja Annika Kevvai soovib hoolekogu nõusolekut, et jätkata seni toiminud
lahendust, kus õpilaste kunstitarbed ostab õpetaja ning kogub selleks
lastevanematelt iga lapse kohta 7 eurot. Hoolekogu on nõus, aga soovitab kogu
koolis sisse viia ühtne süsteem.

3. punkt: hoolekogu tööplaan
Lepiti kokku selle õppeaasta koosolekute ajad, arutati läbi küsimused ja
teemad, mida aasta jooksul käsitleda. Kinnitati hoolekogu tööplaan
2018/2019 (protokolli lisas).
4. punkt: dokumentidega tutvumine ja kinnitamine
Direktor tutvustas Rõuge Põhikooli põhimäärust, omapoolseid kommentaare
lisas Kerli Kõiv.
Esitatud küsimused põhimääruse kohta:
§ 23 7. punkt: koolitöötajad kannavad isiklikult materiaalset vastutust neile
usaldatud kooli vara eest.
Katre: Kas see on nii ning kas on reguleeritud ka töölepingutes?
Toomas: määrus on koostatud vastavalt seadustele. Koolitöötaja vastutab vaid
talle tööks kasutada antud vara eest.
§ 14. Motiveerimine ning tugi- ja mõjutusmeetmed
(3) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest
lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist
koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja
proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.
Aigi: Mida tähendavad asjakohased ja proportsionaalsed tugi- ja
mõjutusmeetmed?
Toomas: need on lahti kirjutatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja
leitavad ka Rõuge kooli kodukorrast. Kodukorra leiab kooli veebilehelt
dokumentide kataloogist. Määruses nende lahtikirjutamist ei ole vaja.
§ 18. Õpilaste õigused ja kohustused lõige 2 õpilase kohustused punkt 4
õpilane on kohustatud järgima tervislikke eluviise.
Aigi: Milliseid eluviise on mõeldud? Kui näiteks on mõeldud muuhulgas
tervislikku toitumist, siis peaks olema sama kohustus nii koolil kui ka
lapsevanemal. Ei saa eeldada, et laps järgib tervislikke eluviise ilma toetava
keskkonnata. Seega kas lisada antud punktile, et lapsevanema ja kooli toetusel
järgima tervislikke eluviise.
Toomas: Mõeldud on tervislikke eluviise laiemalt, sh toitumist, liikumist jmt.
Vanemale esitatavad kohustused on kirjas järgmises paragrahvis, kus on
rõhutatud ka koostööd kooliga. Usun, et sellest piisab.

§ 18. Õpilaste õigused ja kohustused lõige 2 õpilase kohustused punkt 7 täitma
talle kohaldatud mõjutusmeetmeid
Aigi: Mida on nende mõjutusmeetmete all mõeldud?
Toomas: need on samuti lahti kirjutatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
ning leitavad ka Rõuge kooli kodukorrast.
Hoolekogu kinnitas Rõuge Põhikooli põhimääruse.

Järelevastamise kord:
Kerli: Kas tegu on ühe õppeaasta korraga? Kuidas lahendatakse olukord, kus
õpilane on haige vms ja saab näiteks hinde teada reedel ja esmaspäevast jäi
haigeks või on kusagil kooli või valda esindamas ning ei ole koolis
esmaspäeval ja teisipäeval või kogu nädal ja ei ole käinud koolimajas allkirja
andmas ja ennast registreerimas aineõpetaja juures. (Korras on kirjas, et
vastata saab vaid järgmise nädala jooksul peale hinde teada saamist ja
vastamise aluseks on kirjalik registreerumine aineõpetaja juures kindlaks
päevaks ja kellaajaks).
Toomas: Katsetame seda korda esimest aastat ja kui toimib hästi, siis jääb ka
edaspidi kasutusse. Kindlasti tuleb ette erijuhtumeid ning need lahendame
õpilase ja õpetaja vahelise kokkuleppe korras.
Hoolekogu kiitis heaks järelevastamise korra.

Kooli üldtööplaan:
Kerli: Ettepanek on, et ka hoolekogule edastada info õpilaste edasiõppimise
kohta, mida septembris kogutakse. Mitte nimeliselt, vaid koolide põhiselt.
Hoolekogu kiitis heaks kooli üldtööplaani.

5. punkt: kooli info direktor Toomaselt
- Juba eelmise õppeaasta lõpus oli arutelu pikapäeva toiduraha tõstmise kohta.

Ettepanek tõsta pikapäeva toiduraha 0,60 eurole toidukorra kohta. Kooli
üldkoosolekul oli hinnatõusust ka juttu ning kohal olnud lapsevanemad olid
sellega nõus.
Hoolekogu andis omapoolse nõusoleku suurendada pikapäeva toiduraha 0,5
eurolt 0,6 eurole.
- Tulemas perepäev mahetoidu tutvustamiseks. Kool koostöös MTÜga Rõuge
kool on otsustanud järk-järgult üle minna mahetooraine kasutamisele kooli
menüüs alates detsembrist.
- Tulemas Võru linna jõululaat, millest on kool traditsiooniliselt osa võtnud.
Heategevusloteriid korraldab MTÜ Rõuge Kool ja hoolekogu abistab. Laadalt
saadud tulu läheb sel aastal mahetoidule ülemineku toetamiseks. Toomas
selgitas, kuidas ja milleks on kasutatud eelnevatel aastatel jõululaaadal
kogutud raha.
- Üleminek kujundavale hindamisele esialgu esimese kooliastmes. Sel
õppeaastal kasutusel 1. klassis. Oma kogemusi on jagamas käinud Ilmatsalu
kool. Ettepanek uurida 1. klassi vanematelt ja klassijuhatajatelt, kuidas see on
toiminud.
6. punkt: jooksvad küsimused
- Direktor küsis hoolekogu nõusolekut lühendatud koolipäevaks 20.
novembril, kuna õpetajatel koolitus. Seoses sellega, et jõulupidu toimub 19.
detsembril, soovitakse minna koolivaheajale 21. detsembrist. Hoolekogu on
sellega nõus.
- Hoolekogu tegi ettepaneku korraldada kooliõpilastele vajadusel (nt kui
õpetajatel on koolituspäev) koduõppepäevi.
- Küsimus riidehoiu kappide kohta. Paljud õpilased peavad riidekappi kahekesi
jagama. Ruumipuudusel pole võimalik seda probleemi lahendada.

Protokolli lisa: Rõuge kooli hoolekogu 2018/2019 tööplaan.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub jaanuaris 2019.

