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1. Hoolekogu tööplaani arutelu ja kinnitamine 

 

Grethe Rõõm tutvustab hoolekogu tööplaani kavandit. Lisandus ettepanek käsitleda ka 

kolmanda kooliastme paaristundide teemat.  

Ere Käis: Paaristundide teema arutamine võib jääda hilisemaks, sest tunniplaani muudatusi 

teeme järgmiseks õppeaastaks.  

Hoolekogu leidis, et paaristundide küsimust võib arutada ka varem ning vajadusel võib 

muudatused viia sisse uuel õppeaastal. Peamiselt puudutab see kolmandat kooliastet, et 

vähendada seal koolipäeva killustatust, võimaldada pikemat süvenemist. Ennekõike võiks see 

puudutada põhiaineid – nt matemaatikat, emakeelt. Võiks arutada märtsis. 

Ere Käis: Me oleme varem paaristunde lahutanud lapsevanemate palvel. Tuleb leida üksmeel, 

et kuidas on parem – paaristunnid või eraldi. 

Grethe Rõõm: Ka õpiruumi ja õpilasesõbraliku kooli arutelude ajad tuleks mahutada uude 

aastasse. 

Kerli Kõiv: Samuti tuleb läbi vaadata üldkoosoleku info jagamise asemel läbi viidud 

lapsevanematele jagatud info ja küsitluse tagasiside. 

Grethe Rõõm: Jaanuariks võiks olla teada, kuhu 2020. a lõpetajad edasi õppima läksid. Samuti 

paluksime hoolekogusse rääkima koostöökeskuse esindaja. 

Ere Käis: Eile oli kohtumine koostöökeskusega. Jätkuvalt pole meil logopeedi leitud, mistõttu 

pole ka seda teenust võimalik kasutada. Otsingud jätkuvad. 

Grethe Rõõm: Kas võiksime märtsikuus arutada ka arengukava koostamise protsessi kui uus 

direktor on ametis? 



Ere Käis: Maikuus ei saa veel teha õppeaasta kokkuvõtet, sest siis pole õppeaasta veel läbi. 

Seda võiks arutada augustis. 

Hoolekogu arutas, et märtsi ja mai koosolekud on mõistlik siduda ja viia läbi aprillis. 

 

Otsustati kinnitada hoolekogu tööplaan. 

 

2. Kooli eelarveprojekti tutvustus 

 

Ere Käis tutvustas kooli eelarveprojekti. Rõuge vallalt saab kool vastavalt eelarveprojektile uuel 

aastal veidi üle kahe protsendi rohkem. Kasv on tagasihoidlik. Kõige suuremad kuluartiklid on 

töötajate töötasud ja majandamiskulud, õppevahendid. Riigilt saadavad vahendid ei kata 

täielikult õppevahendite soetuskulu. Õpikute ja töövihikute soetamiseks on riigilt tulemas 57 

eurot. Oluliselt kasvab uuel aastal meditsiinivahenditele planeeritud kulu (kokku 1200 eurot) – 

maskid, desovahendid jms. Õppevahendite ja koolituskulude vahendeid on eelarves vähendatud 

13%. Töötajate töötasusid on vähendatud 1,8%. Läbirääkimised veel käivad ja eelarve võib 

muutuda. Ehkki andmed pole lõplikud, on näha, et muutub ka riigipoolne rahastus – u 6% võrra 

väiksemaks. Riigi vahenditest kaetakse peamiselt  

Õpetajate töötasud ja koolituskulud (muude spetsialistide koolituskulu kaetakse valla 

eelarvest), õppevahendite kulud. Koolitoidu osa on 15% suurem võrreldes eelmise aastaga – 

ühe osa katab riik (lõunatoit), pikapäevatoidu raha katavad lapsevanemad, lisaks on 

hommikuleib. Mahetoidu jaoks lisab ka omavalitsus teatud summa. Kokkade palgafond 

suureneb 16% võrra. Kokkadele on tulnud ka koormust juurde, sealjuures tegelevad nad 

aktiivselt mahetoidu juurutamisega. Suuremaid remondikulusid ei ole eelarves ette nähtud – 

pole vahendeid.  

Marju Kõva: Valla poolt on tulnud ettepanek, et kooli eelarve jääks eelmise aastaga samasse 

suurusjärku. Praegune eelarve ei ole veel kinnitatud, siin võib tulla muutusi, vajadusel saab veel 

läbi rääkida. Koolituskulusid on planeeritud ka riigieelarvelistest vahenditest katta. Täna veel 

ei saa öelda, et toimub tulude vähenemine, sest eelarveprojekt vaadatakse veel üle. Õpilaste arv 

on muutunud ühe lapse võrra. Ei ole tõenäoline, et riigieelarvelised tulud vähenevad – siin 

toimub kindlasti muutus kooli eelarveprojektis. 

Kerli Kõiv: Valla hariduskomisjon on valla eelarvet korra arutanud. Rõuge vallas läheb 

hariduse ja noorsootöö peale 56% eelarvest. Arutelus rõhutati, et see protsent ei tohiks 

väheneda. Koolidel tuleb ka oma tegevuse sees leida optimeerivaid lahendusi, kuidas 

olemasoleva ressursiga mõistlikult majandada. Vald lisab ka pedagoogide palgarahasse kõigi 

koolide peale kokku lisaks 300 000 eurot. Riigi antavast rahast ei jätku. Koolitransport läheb 

iga lapse kohta vallale maksma 600 eurot. 

 

 

3. Kaasav eelarve 

 

Hoolekogu arutas kaasava eelarve võimalike projektide üle. Arutusel oli õuesõppe klassi 

rekonstrueerimise ja mänguväljaku täiendamise projektid. Õuesõppe klass on avatud kõigist 

neljast suunast tuultele ja see ei leia seetõttu kuigi sageli kasutust. Samuti räägiti vajadusest 

tulevikus lammutada kooli hoovis olev endine tööõpetuse maja, mis enam kasutust ei leia.  



 

Lepiti kokku, et laupäeval, 5.12.2020 kell 13.50 vaatavad hoolekogu liikmed, kel on võimalik 

tulla, kooli hoovi üle ja valivad kaasava eelarve projekti.  

 

 

4. Puudumise märkimise korra muutused 

 

Ere Käis selgitas, et E-koolis on väga palju erinevaid tähiseid puudumise märkimiseks sõltuvalt 

puudumise põhjusest. Aga alati on põhjendatud puudumise aluseks vanema tõend – kas 

kodused põhjused või haiguse tõttu, sellest piisab. Sellest tingituna soovib kool vähendada 

puudumise erinevaid märgiseid. Kool soovib rakendada edaspidi järgmiseid tähiseid. “p“ – 

põhjuseta; „hi“ – hilinemine; „e“ - esindamine, „t“ – puudumine tõendi alusel, „l“ – lubatud 

õpetaja loal (nt enne pidu proovis käimine, õpilasesinduse koosolekul osalemine vms); „-„ - kui 

aineõpetaja ei tea, mis põhjusel õpilane puudub. Klassijuhataja on see, kes sel juhul teab põhjust 

ja kes märgib selle. See on õppenõukogus arutatud. E-koolis saame muudatuse teha alates uuest 

õppeaastast, seni kasutame uusi tähiseid vaikimisi. 

 

Otsustati kiita puudumiste märkimise korra muutmine heaks.  

 

5. Hoolekogu tunnustusettepanekud vallavalitsusele 

 

Hoolekogu arutas tunnustusettepanekute esitamist vallavalitsusele. 

 

Lepiti kokku: Leppida kokku isikud, kelle osas tunnustusettepanek teha, ning 

tunnustusettepanekute tekstid kokku kirjalikult. 

 

6. Mahetoidu projekt koolis 

 

Britt Vahter tutvustas maheda koolitoidu projekti senist käekäiku ja tulevikuvõimalusi.  

Britt Vahter: Rõuge koolis on alates 2018. aasta detsembrist rakendatud mahetoitu. Esialgu oli 

eesmärk saada 20% koolitoidust mahedaks. Esimese nelja kuu peale oli protsent 19%. Me 

läksime esialgu nelja mahukama toiduaine peale. Me ei hakanud kohe menüüd muutma, vaid 

integreerisime olemasoleva sisse mahedad komponendid. Vald on meid toetanud – esimene 

aasta vajasime täiendavalt 1000 eurot, järgmisel aastal küsisime 2000, et suurendada maheda 

osakaalu veelgi. Eesmärk oli 30%. Lootsime väga saada hüppe piimatoodete pealt. Teadsime, 

et Võrumaal oli kaks ettevõtet, kes olid valmis pastöriseerima mahepiima. Aga siis selgus, et 

VTA nõuded ei võimaldanud seda (investeering oleks suur olnud). 2019. a märtsikuus sai AMF 

hulgiladu mahelao tunnustuse ja sellest ajast peale on nad olnud uue maheda tooraine otsimisel 

ja tarnimisel head partnerid. Me oleme saanud ka teisi kaubagruppe juurde – jogurteid, kohukesi 

ja erinevaid hapendatud tooteid. AMF laol on olemas Rõuge soovhinnad, mille eest me ostame 

tavatooret ja kui on vähegi võrreldavad hinnad mahedas ja tavas, siis AMF ladu seda ka pakub. 

Praegune seis on selline, et oktoobris oli meil 23% mahe ning me oleme rahadega plussis. 

Novembris on see protsent 26, sest ladu leiab kogu aeg pakkujaid aina juurde. Me ei ole ise 

mahemärgis taotlenud, mida 20%-line mahetooraine kasutamine lubaks – esiteks oli alguses 



protsent kõikuv, aga teiseks on see lisabürokraatia, mis ei ole vajalik. Rõuge kooli kokad on 

väga hästi ideega kaasa tulnud, selle omaks võtnud ja selle õnnestumiseks palju vaeva näinud. 

Loodetavasti eelarvesse planeeritud palgakasv saab teoks. Arendada ongi kaks suuremat 

suunda: kokkade väärtustamine ning toitlustusala arendamine ehk iseteeninduslettide 

kasutuselevõtt. Iseteenindusletid löövad nö seitse ühe hoobiga: laps saab valida, mida sööb, 

vähem toitu läheb raisku, laudade katmiseks ja koristamiseks kulub vähem energiat, pakkuda 

saab rohkem nö lahustoite (kapsas ja porgand ei pea olema segatud üheks salatiks), nõudekulu 

väiksem, lihtsam läheneda ka allergiate ja toidutalumatusega seotud erivajadustele. On olemas 

ka spetsiaalne väljapaneku süsteem, millega on võimalik mõjutada seda, et võetaks värskemaid 

ja tervislikumaid asju. Üks asi veel, mida ma olen märganud – laua peal on piim, aga vesi on 

täiesti eraldi. Kui laps tahab vett, siis ta peab eraldi laua tagant välja minema ja võtma vett. Kui 

olin vaatlemas, märkasin, et vett käis võtmas ühe söögivahetunni ajal 6 last. Tulevikus oleks 

iseteeninduslettide investeering kindlasit asi, mida tuleb kaaluda. 

 

Hoolekogu arutas, et toitlustusala arendamise esimene samm on projekteerimine. Sealt edasi 

saab otsida vahendeid ehituseks. Projekteerimine võib olla võimalik viia ellu ka MTÜ Rõuge 

Kool kaasabil.  

 

7. Muud küsimused 

 

Ere Käis tutvustas kooli plaani enne jõule esmaspäev ja teisipäev viia läbi e-õppe päevadena, 

et jõuludeni kontakte vähendada. Jõulupidu ise aga viia 2020. aastal läbi elektrooniliselt ja 

jõulupidu korraldada klasside kaupa, kui see üldse enam võimalik on selleks ajaks..  Hoolekogu 

kiitis plaani heaks.  

 

Ere Käis selgitas, et 3. ja 8. klassi lapsed suunati distantsõppele, sest üks lapsevanem oli 

haigestunud koroonasse ning kuni tema laste testitulemuste selgumiseni pidas kool terviseameti 

ja vallaga konsulteerides ennetusmeetmena põhjendatuks kahe klassi distantsõppele saatmist.  

 

 

 


