
Rõuge põhikooli hoolekogu  

Koosolek 

Protokoll nr 1 

 

Koosoleku toimumise koht: Rõuge põhikool 

Koosoleku toimumise aeg: 6. oktoober 2016 kell 18–19.15. 

 

Protokollis: Katre Palo 

 

Koosolekul osalesid: Andrus Piigli (7. klassi esindaja), Katre Palo (5. klass), Erki Jürise (2a 

klass), Eveli Kuklane (1. klass), Kerli Kõiv (3. klass), direktor Toomas Raju, kooli esindaja 

Maia Paas, Rõuge vallavolikogu esindaja Peep Kimmel. 

 

Puudusid: Janne Koppel (2b klassi esindaja), Helika Pung (8. klass), Viorika Tšebotar (6. 

klass), Maris Kõiv (9. klass). 4. klassi esindajat hoolekogusse ei ole valitud.  

 

Päevakord: 

1. Kooli info (Toomas Raju) 

2. 2016/2017. õppeaasta tööplaani tutvustus ja kinnitamine 

3. Jõululoterii korraldus Võru jõululaadal 

4. Muud küsimused ja info lapsevanematelt 

 

1. Koolidirektori ülevaade õppeaasta algusest ning tegemistest. 

- Kooliaasta on alanud kenasti: alustati 171 õpilasega, nüüd on üks õpilane lisandunud. Seega 

on rõõmustav, et koolipere suureneb ning Rõuge kooli väärtustatakse.  

- Suur saavutus on olnud väikeklassi avamine tänavusest õppeaastast. On põhjust olla väga 

tänulik vallavalitsusele, kelle toel sai see võimalikuks. Hea meel on, et oma koduvalla koolis 

saavad käia ka need lapsed, kes vajavad suuremat tähelepanu ja abi õppimisel. Olemas on 

väikeklassi õpetaja ja kaks tugiisikut. Ühtlasi alustas sel õppeaastal koolis tööd 

sotsiaalpedagoog. 

- Valla sünnipäevanädala raames toimub koolis kolmapäeval (12. okt) avatud uste päev. Kõik 

on oodatud tutvuma kooliga ja osalema tundides. 

- Käimas on leivaprojekt: igal hommikul pärast 1. tundi saavad kõik klassid kandikutäie leiba 

(jääb klassi kogu päevaks). Esialgu on tegu prooviprojektiga: kui tõestab ennast, siis 

jätkatakse. Kuna on lapsi, kes hommikusööki kodus ei söö, siis on leivaamps hea ja vajalik 

asendus. Üldjoontes on leiva vastu lastel huvi hea, kuid tuleb aktiivselt tegeleda ka 

tarbimisviisakusega. Hoolekogu soovitab ka lastevanematel kodus selgitada toidu ja leivaga 

ümberkäimist. 

- kooli perepäev toimub 24. novembril ning kavas on korraldada playback show.  

 

 

2. Kinnitati hoolekogu 2016/2017. õppeaasta tööplaani (vt protokolli lisa).  

Tööplaanis lähtutakse eelmise õppeaasta tegemistest. Lepiti kokku, et hoolekogu liikmed 

edastavad olulisema info koosolekul arutatust oma klassi lapsevanematele läbi listi või e-

kooli. 

 

3. Võru jõululaat 

MTÜ Rõuge Kool on igal aastal osalenud Võru linnas toimuval jõululaada. Ka tänavu 

korraldatakse heategevuslik loterii, mille tulu läheb MTÜ-le. Hoolekogu liikmed on valmis 

aitama ettevalmistustöödel. 



 

4. Muud küsimused ja info lapsevanematelt 
- 7. klassi lapsevanematelt on tulnud ettepanek viia keeletunnid (inglise ja vene keel) läbi 

rühmadena nagu seda tehakse matemaatikas. Kuigi mõte on hea, on Toomas Raju sõnul 

tunniplaani väga keeruline soovitud kujul ümber teha.  

- Luutsniku lapsevanemad avaldavad tänu Rõuge vallavalitsusele, kes aitas korraldada 

maakonna bussiliini muutust nõnda, et lastel on võimalik hommikul bussiga kooli jõuda (buss 

jõuab sõiduplaani järgi koolimaja ette 7.55). Ent kuupikkune kogemus on aga näidanud, et 

buss kipub hilinema ja/või bussijuht on sunnitud tavapärasest kiiremini sõitma, mis ei pruugi 

olla ohutu. Ilmselt muutub probleem teravamaks talvel lume ja libedusega. Kindlasti tuleb 

sõidugraafik veelkord üle vaadata, et kooli jõudmine sujuks rahulikumalt.  

- 5. klassi lapsevanemad on avaldanud soovi, et ilusa ilma korral toimuksid kehalise kasvatuse 

tunnid sagedamini väljas. Septembrikuus, kui oli pikalt ilus ilm, olid tunnid võimlas. Ka 

hoolekogu leidis, et kehalise kasvatuse tunnid tuleks eelistatult pidada õues (kui ilm lubab). 

- Seoses kehalise kasvatuse tundidega selgus, et paljud lapsed pärast tundi ennast ei pese. 

Hoolekogu leppis kokku, et iga klassi esindaja juhib lapsevanemate tähelepanu sellele 

probleemile: kodus tuleb pesemise vajalikkusest rääkida. 

- Septembrikuus oli koolis paar vahejuhtumit, kus õpilased salaja või luba küsimata filmisid 

nutitelefonigakaasõpilasi/tundi ning levitasid tehtud videot internetis. Sellised teod on 

lubamatud: lapsevanematel on kohustus selgitada, mida nutitelefoniga tohib/ei tohi teha. 

Hoolekogu teeb ettepaneku enamikus tundides korjata õpilaste telefonid kokku nagu seda 

tehakse Võru gümnaasiumis, et oleks kindlustatud suurem pühendumine õppetööle. Ühtlasi 

julgustab hoolekogu õpetajaid telefone ära võtma, kui see hakkab häirima tunni läbiviimist 

või lapse keskendumist õppetööle koolis.  

- Peep Kimmel tutvustas Eesti jahimeeste seltsi läbi viidavat projekti, mille raames on plaanis 

käia koolides rääkimas metsloomadest, loodusest, jahindusest. 

 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 17. novembril kell 18 Rõuge koolimajas.  


