Rõuge Põhikooli hoolekogu
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Rõuges,
Algas kell 18.00 – 19.45

05.11.2015

Osa võtsid klasside hoolekogu esindajad ja Rõuge kooli direktor Toomas Raju ja Maia Paas.
Protokollis: Viorika Tšebotar
1. Uute hoolekogu liikmetega tutvumine, meili aadressite kinnitamine
2. Protokollijaks määrati Viorika Tšebotar
Kätlin Kann – Sel õppeaastal ei osale hoolekogus, ja seetõttu vajalik uue esimehe valimine. Lisaks
ettepanek ja soovitus uuele koosseisule – koostada hoolekogu plaan reaalse panusega.
Toomas Raju – Tere tulemast uued hoolekoguliikmed. Rohkem julgust, koostööd kooliga ja ideaali
poole püüdlemist
3. Uue esimehe valimine – Andrus Piigli
Kooli info – Toomas Raju
Sel õppeaastal koolis 162 õpilast. Õppeaasta on kenasti käima läinud.
26.11.2015 kell 18.00 toimub koolis Perepäev.
21.12.2015 kell 18.00 Rõuge Põhikooli jõulupidu
MTÜ Rõuge Kool püüab ka sel õppeaastal toetada kooli projekte ja ettevõtmisi.
Lisaks jätkame koolivormi arendamisega.
4. Hoolekogu tööplaani
Aluseks tuleks võtta eelnevate aastate tööplaan, mille aluseks on kooli tööplaan. Hoolekogu
tööplaani muudatuste ettepanekud ja kinnitamine võib toimuda ka meili teel.
Vajalik luua uus meililist.
Jooksvad küsimused
1. Mobiiltelefonide ära keelamine koolis.
Toomas Raju – oleme rääkinud kõigi õpilastega, kuna lapsevanemad on teinud ka sellise
pöördumise meie poole. Lastele on info edasi antud ja koolipere ei näe hetkel põhjust kooli
territooriumil keelata ära mobiiltelefonid.
2. Raamatute laenutamine raskendatud kohustusliku kirjanduse puhul. Raamatuid ei tagastata ja
paljudel puudub võimalus raamatut laenutada. Laps ei jõua kohustuslikku raamatut läbi töötada
vastamise ajaks. Millised oleksid lahendused?
Toomas Raju – tegeleme ja arutame
3. Saksa keele õppevõimalus kooli? Kas on võimalik koolil korraldada Saksa keele kursuseid.
Kooli poolt nõusolek, ja püüe selle poole.
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Kooli kodulehele pannakse ülesse info Perepäeva ja Jõululaada kohta
Valla infolehte lisada info Jõululaadal osalemise kohta
Perepäeval anda infot lapsevanematele jõululaadal kaasalöömise osas
29.11 toimub koolis laada kauba pakkimine ja ühtlasi pisikene koosolek
Jõululaadal osalemine 5.12.2015. Kordineerijaks lapsevanem Britt Vahter
Hoolekogu esimees Andrus Piigli
Hoolekogu esimees Andrus koostab uue hoolekogu listi
Järgmisele hoolekogu koosolekule kutsub Andrus MTÜ liikme, kes tutvustab
eesolevaid plaane
9. Hoolekogu tööplaani koostamine. Kinnitamine meilitsi
10. Hoolekogu koosolekud 4 korda aastas
11. Hoolekogu aseesimees valitakse järgmisel koosolekul

