
Rõuge Põhikooli Hoolekogu koosoleku protokoll nr 2 

 
Rõuge koolimaja                                                                                                                       21.10.2014 

Algus: 18.00 

Lõpp: 20.15 

Koosoleku juhataja: Britt Vahter 

Protokollija: Vivian Helekivi 

 

Kohal viibisid: hoolekogu liikmed Vivian Helekivi, Maret Janson, Peep Kimmel (Rõuge valla 

volikogu esindaja) Anneli Kull, Kristel Kõlli, Kerli Kõiv, Kätlin Kann, Maia Paas (kooli õppenõukogu 

esindaja), Ebely Paulus, Viorika Tśebotar, Britt Vahter;  

Rõuge põhikool direktor Toomas Raju. 

 

Päevakord:  

1. Hoolekogu juhatuse valimine. 

2. Kooli info- uue õppeaasta algus, rõõmud-mured.  

3. Hoolekogu tööplaani arutelu. 

4. Hoolekogu tööplaani kinnitamine. 

5. Osalemine heategevusliku loteriiga jõululaadal. 

6. Perepäeva läbiviimise korraldamisele kaasaaitamine. 

7. MTÜ Rõuge kool tegemised. 

8. Jooksvad küsimused.  

 

 

I Hoolekogu juhatuse valimine. 

Tutvuti uute hoolekogu liikmetega- Kerli Kõiv (1.klassi esindaja), Kätlin Kann (3.klassi 

esindaja) ja Viorika Tśebotar (4.klassi esindaja). 

Senine hoolekogu juhataja B.Vahter esitas lühikokkuvõtte, mille kaudu tõi välja põhiteemad, 

mis viimase kolme aasta jooksul hoolekogus on tehtud/olnud, mis teoksil ja missugused on 

prioriteedid lähitulevikus. 

 

Hoolekogu esimehe kohale seati Kätlin Kanni kandidatuur ja aseesimehe kohale esitati Britt 

Vahteri kandidatuur.  

 

OTSUSTATI:  

Hoolekogu esimehe kohale valiti Kätlin Kann. Aseesimehe kohale valiti  Britt Vahter.  

(Otsus võeti vastu ühehäälselt). 

 

II Kooli info- uue õppeaasta algus, rõõmud ja mured- Toomas Raju. 

 Kooli direktor tegi põgusa ülevaate õppeaasta alguse perioodist. Õppeaasta on alanud hästi, 

rohkem on rõõmu kui muresid. MTÜ Robootika valis Rõuge kooli ühe nn pilootkoolina 

kolmeks aastaks, et osaleda Eest meistrivõitlustel. Kooli külastab lähiajal veebikonstaabel. 

 

ETTEPANEK: 

 K.Kõiv märkis, et infot hoolekogu toimumise kohta võiks edaspidi kajastatada kooli 

kodulehekülje esilehel nädala info all. 

  

III Hoolekogu tööplaani arutelu- Britt Vahter. 

B.Vahter esitles hoolekogu tööplaani 2014-2015 tööversiooni. Toimus arutelu. Esitati 

ettepanekuid uute teemade käsitlemise algatamiseks lähtuvalt kooli uue õppeaasta 

prioriteetidest: andekus, sisehindamine, motivatsioonisüsteemi välja töötamine, kooli 

arengukava koostamine.  

 



IV       Hoolekogu tööplaani kinnitamine- B.Vahter. 

B.Vahter tegi ettepaneku kinnitada hoolekogu tööplaan 2014/2015. 

 

OTSUSTATI: 

 Kinnitada Rõuge kooli hoolekogu tööplaan 2014/2014 õppeaastaks (Lisa 1). 

            (poolt 11,  vastu 0, erapooletuid 0, hääletusest võttis osa 11 hoolekogu liiget). 

 

 

V Osalemine heategevusliku loteriiga jõululaadal- B.Vahter 

Hoolekogu eestvedamisel jätkatakse Võru linna jõululaadal osalemist ja kogutakse 

heategevusliku loterii kaudu ekskursiooni fondi raha juurde. Hetkeseisuga on heategevusliku 

fondi jääk: 381,41. 

Konkreetsemad tegevused ja ülesanded jagatakse järgmisel koosolekul 

 

VI       Perepäeva läbiviimise korraldamisele kaasaaitamine- B.Vahter 

Rõuge kooli traditsiooniline perepäev toimub sel aastal 13. novembri õhtul.  

Hoolekogul on mõte perepäeval läbi viia lastevanemate kaasamist võimaldav meetod. 

Kooli ja hoolekogu liikmeid teeb murelikuks, et lastevanemate osavõtt kooli üldkoosolekutest 

ja klassikoosolekutest on viimastel aastatel olnud vähesearvuline. On üles kerkinud küsimused: 

miks ei tulda üldkoosolekule? Kas üldkoosolek on nö oma aja ära elanud? Millised on 

alternatiivid ja kuidas leida lahendus lastevanemate paremaks kaasamiseks?  

M. Janson viitas seadusele, mille kohaselt on koolil kohustus aastas 1 x läbi viia koosolek, aga 

pole märgitud, et see peab olema üldkoosolek.  

Planeeritava kaasamismeetodi kaudu loodetakse perepäeval lastevanematelt saada mõtteid ja  

tagasisidet parema sidususe tekkimiseks kooli ja lastevanemate vahel. 

Kaasamismeetodi läbiviimiseks vajalike mõtete väljendamiseks ja tegevuste planeerimiseks 

toimub lähiajal hoolekogu liikmete tööplaaniväline kokkusaamine.  

 

VII      MTÜ Rõuge kool tegemised- M.Janson 

M. Janson sõnul on hetkel MTÜ Rõuge koolil rahulik seis. Kõik aruanded on esitatud. 

Varasemalt koostatud ja esitatud kooli mänguväljaku projekt ootab taasesitamise võimalust. 

MTÜ on avatud uutele mõtetele ja väljakutsetele.  

 

ETTEPANEK: 

V. Helekivi pakkus välja 6. klassi lastevanemate poolt välja käidud idee teisaldatava lava 

soetamiseks. Lava võimaldab tulevikus tagada parem esinejate nähtavuse jõulupidudel ja 

muudel lavalisi tegevusi võimaldavatel üritustel.  

 

VIII    Jooksvad küsimused. 
B. Vahter esitas kooli direktorile anonüümseks jääda sooviva lapsevanema küsimuse: Miks on 

hariliku pliiatsi kasutamine keelatud? Kas sellel on seaduslik alus?  

Direktor: „Korrektne käitumine- hea käekirja harjutamise eesmärgil.“  Õpetaja M.Paas lisas, et 

pastapliiatsi kiri on loetavam, kui hariliku pliiatsi kiri.  

 

M. Janson tutvustas lühidalt kujundava hindamise rakendumise võimalusi loovainetes- suund 

selline, et tulevikus ilmselt koolile kohustuslik. Missugused on kujundliku hindamise 

rakendamise võimalused loovainetes Rõuge koolis?  

Direktor: „Ajakohane teema, tulevikus otsustamise koht“. 

Arutelu käigus märgiti, et teema suhtes on vajalik algatada laiendatud diskussioon. 

 

Hoolekogu soovis teada, kas koolil on sellel õppeaastal plaanis läbi viia rahulolu küsitlus 

lastevanematele? Direktori sõnul on plaanis küsitlus õpilastele, mitte õpetajatele. Toimus 

aktiivne arutelu, mille käigus hoolekogu liikmed leidsid, et küsimustiku läbiviimine 



lastevanematele oleks väga toetav kooli arengukava koostamisel. Mõlemad osapooled leidsid, 

et küsimustiku võiks välja töötada koostöös. 

 

ETTEPANEK: 

Kooli ja hoolekoguga koostöös välja töötada kooli arengukava toetav küsimustik 

lastevanematele. 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                                 Koosoleku protokollija 

Britt Vahter                                                                                             Vivian Helekivi 


