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Osalesid: Kristina Siska (1. klassi lastevanemate esindaja), Janek Trumm (2. klass), Taavi Karu 

(3. klass), Anne Ots (4a ja 4b klass), Pipi Helekivi (5. klass), Katre Palo (6. klass), Kristi Parind 

(7a ja 7b klass), Kairi Põld (8. klass), Kaire Uder (9. klass), Ats Uder (õpilasesinduse esindaja), 

Karel Saarna (vilistlaste esindaja), Siiri Saal (vallavolikogu esindaja), Annika Kuus (kooli 

direktor) 

 

Puudusid: Maia Paas (õppenõukogu esindaja), vallavalitsuse esindaja 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

2. Esimese trimestri ja poolaasta kokkuvõte 

3. Õppeaasta tegevusplaanid 

4. Kooli eelarve 

5. Kooli arengukava 2022-2026 

6. Liikuma kutsuv kool, ettekandja õpetaja Terje Raju 

7. Arutelu ja küsimused, vastused 

 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

Protokollijaks valiti Katre Palo, hoolekogu esimeheks Kristina Siska ja hoolekogu aseesimeheks 

Karel Saarna (vilistlaste esindaja). 

 

2. Esimese trimestri ja poolaasta kokkuvõte 

Direktor Annika Kuus andis ülevaate kooliaasta algusest. Selle aja jooksul on õnnestunud õpilased 

hoida kontaktõppel, vaid ühel nädalal oli 7.-9. klassi õpilastel distantsõpe. Jõulude eel said hea ja 

väga hea õppimise-käitumise eest tunnustuse üsna paljud õpilased: 49 last. Hinnete poole pealt on 

olnud üks edukamaid poolaastaid võrreldes varasemate aegadega. Mitterahuldavate hinnetega vaid 

üksikud õpilased. 

Hoolekogu liige Anne Ots tutvustas mõnes koolis rakendatavat lahendust, kuidas mitterahuldavate 

hinnetega õpilasi aidata. Neile otsitakse kooli vilistlaste hulgast mentorid, kes aitavad õpingutega 

järjel olla. Kolmas osapool on märksa neutraalsem ja õpilasele sageli vastuvõetavam abiline kui 

aineõpetaja või ema-isa. 

Hoolekogu poolt tunti huvi, kuidas on hakkama saadud haiguste tõttu pikalt ära olnud õpetajate 

asendamisega. Annika Kuusi sõnul, leiti loodusvaldkonna õpetajale kiirelt asendaja ja ilmselt jääb 

tema veel ka jaanuarikuuks. Vene keele õpetaja asendaja leidmine on olnud keeruline. Kool sai 

asendusõpetaja peaaegu kaheks kuuks, edasi mitte. Vene keele õpe on paraku kannatanud.  



Hoolekogu poolt pakuti välja, et tasub minna edasi varasemalt välja käidud mõttega kaasata 

lapsevanemaid ja vilistlasi, kes saaksid asendada õpetajaid haigestumise või muu ootamatu 

olukorra ajal.  

Arutati ja avaldati arvamust väiksemates rühmades korraldatud õppe üle (keeled, matemaatika).  

Koolis on 2022. aasta jaanuari seisuga 177 õpilast. 

 

3. Õppeaasta tegevusplaanid 

Koroonaviiruse leviku tõttu jätkatakse ka nüüd, pärast jõuluvaheaega koolis kiirtestimisega, 

testitakse kaks korda nädalas.  

Soov on hakata taas pidama kooliperele infotunde, mis seni koroona tõkestamise tõttu ära jäid.  

Hoolekogu liikmed tundsid huvi, millal saavad õpilased vahetundidel taas spordihoonet vabamalt 

kasutada. Selle kohta on tulnud rahulolematuid signaale. Õpilased soovivad vahetundides ennast 

rohkem (aktiivsemalt) välja elada.  

Annika Kuusi sõnul on spordihoone kasutus piiratud ühelt poolt viiruse tõttu ja teiselt poolt 

mõnede õpilaste käitumise tõttu. Kokkulepetest ei peeta kinni ja kahjuks kannatavad seetõttu ka 

teised õpilased. Siiski on soov taastada võimalused, kuidas aktiivselt vahetunde veeta. Plaanis on 

soetada veel üks lauatennise laud, kuna huvi vahetunnis sellega aega sisustada on olnud suur. 

Soov on koolis hakata taas korraldama ka spordipäevi. 

Koolil on plaanis eKoolilt üle minna Stuudiumile. Üleminek sellele alates 1. septembrist 2022.  

Ettepanek hoolekogult: teavitada Stuudiumile üleminekust lapsevanemaid aegsasti, et asjatult ei 

uuendataks eKooli tasulisi pakette. 

 

4. Kooli eelarve 

Annika Kuus tutvustas hoolekogule kooli veel kinnitamata eelarvet. Tegu on läbirääkimiste 

staadiumis oleva eelarveprojektiga. Mõnede kuluridade puhul on tõus eelmise aastaga võrredes 

suur, näiteks ITK valdkond: kooli arvutipark vajab väljavahetamist.  

Soov on soetada juurde ka rattahoidlaid, sest nendest on suur puudus. Samuti on praeguses 

eelarveprojektis sees kuivatite hankimine, et lapsed saaksid õues märjaks saanud riided enne 

kojuminekut kuivaks. 

Direktor andis ülevaate ka sellest, millised on kooliga soetud hädavajalikud suuremad 

investeeringud. Tuletõrjeandurid on aastast 2003 ja vaja on need välja vahetada, ühtlasi tuleb 

uuendada nende juhtmestik. 

Ehitusjärgus on kooli staadion, mis peaks valmis saama 1. septembriks 2022. Ehitusetapp ei hõlma 

staadioni spordiinventari, see tuleb eraldi soetada. 

 

5. Kooli arengukava 2022-2026 

Sellega tegeletakse jõudumööda. Arengukava on soov valmis saada märtsi lõpuks.  

 

6. Liikuma kutsuv kool, ettekandja õpetaja Terje Raju 

Terje Raju tutvustas juba aastaid Rõuge koolis korraldatavat projekti „Liikuma kutsuv kool“. See 

lükatakse käima ka tänavu, et juhtida tähelepanu ja ärgitada lapsi rohkem liikuma. Oodatud on ka 

lapsevanemate panus. Terje tutvustas ideid, mida tänavu tahaks projekti raames teostada. 

 



7. Arutelu ja küsimused, vastused 

Hoolekogu liige Kaire Uder tundis huvi, millised on olnud eelmise lennu edasiste õpingute 

valikud.  

Annika Kuus: lõpetanud noortest näiteks 3 noort jätkasid Võru gümnaasiumis, 3 Olustvere 

teenindus- ja maamajanduskoolis, 2 Parksepa keskkoolis, 4 Tartu rakenduslikus kolledžis, 2 Hugo 

Treffneri gümnaasiumi reaalklassis, 1 Tallinna Arte gümnaasiumis.  

 

Avaldati arvamust taimse teisipäeva kohta. Idee on olnud hea, kuid toidud on õpilaste arvamuse 

järgi liiga spetsiifilised (võõrad) ja meeleldi kõike pakutavat ei sööda. On lapsi, kelle jäävad kõhud 

tühjaks. Annika Kuusi sõnul andis senine hea ülevaate, mida lapsed eelistavad, mida mitte ning 

selle järgi saab edaspidi muudatusi teha. Soov on taimse toidu tutvustamisega siiski jätkata. 

Koolisööklaga seoses on plaan edaspidi teha ka salatilett, kust lapsed saavad köögi-juurvilju ise 

valida, sest segasalateid tihtipeale ei sööda. Muudetud on ka hommikuleiva pakkumist: enam ei 

viida vaagnaid kooli peale laiali, neid hoitakse sööklas. 

 

Koosolekul tõstatati ka koolivormi teema: mis elemendid ja värvid olulised, tellimisperioodid jmt. 

See temaatika vajab põhjalikumat ja pikemat arutelu, mistõttu otsustati koolivorm (sh selle statuut) 

võtta mõne järgmise hoolekogu koosoleku päevakorda. Ka õpilasesindus tuleb koolivormi teemat 

arutada. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 3. märtsil 2022 kell 17 koolimajas. 


