Rõuge Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll 1/2017
Koosoleku toimumise aeg: 2.03 2017
Koosoleku algus: 18:00
Koosoleku lõpp: 19:30
Koosolekul osalejad: Eveli Kuklane, Erki Jürise, Kerli Kõiv, Andrus Piigli, Helika Pung, Maris
Kõiv, Toomas Raju, Merle Piiskop.
Koosoleku juhataja Andrus Piigli.
Protokollija Kerli Kõiv.
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Ülevaade 2017. aasta Rõuge Põhikooli eelarve kohta
Plaanid tulevasteks projektideks
Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt nr 1
Sotsiaalpedagoogi ettekanne
Merle Piiskop tutvustas enda tegevusi koolis. Oma esimesel õppeaastal Rõuge koolis on Merle
püüdnud tundma õppida kooli õpilasi, viies läbi ka individuaalseid vestlusi (50 õpilast). Samuti
on teinud 18 kodukülastust. Tähelepanu on pööranud 9.klassi ettevalmistusele koolidesse
sisseastumiskatseteks/vestlusteks. 9.klassiga on kohtunud ka Rajaleidja. Samuti on
sotsiaalpedagoog rakendanud erinevaid meetodeid, nt 6.klassiga grupitööd, 1.klassiga
mängumeetodil tegevused jms.
Lapsevanemad esitasid erinevaid täiendavaid küsimusi ja soovitusi.
Tuleb pöörata tähelepanu sellele, et kooliga seotud esindamised peaksid olema kindlasti kooli
poolt e-koolis põhjendatud puudumiseks parandatud, sest muul juhul võidakse neid käsitleda
kui õpilase poolseks põhjuseta puudumiseks ning ei vasta õpilase tegelikule õppetööst
puudumisele.
Kas Võrumaa Karjääripäeval osaleti? Ei osaletud.
Kas kodukülastustel on olnud mõju olnud? Eelkõige on kodukülastused soodustanud
vanematega koostööd.
Millised on veel väljakutsed?
Laste koduse olukorraga toimetulek. Lapsed on mures koduse olukorra pärast, soovivad oma
muret jagada.
Milline on koolikiusamise olukord? Rõuge koolis esineb ikka vähesel määral koolikiusamist.
Milline on kiusamisega seotud ennetustöö? Klassijuhatajd tegelevad sellega, meeskonnavaimu
kasvatamine, väljasõidud. Vajalik on süsteemselt ja pidevalt tegeleda, kiusamise
ennetustegevused igapäevasesse tegevusse sisse. Reeglid peavad olema selged. Samuti tuleb
vahet teha kas tegemist on hetkelise arusaamatusega õpilaste vahel või kiusamise juhtumiga.
Hoolekogu tunnustab sotsiaalpedagoogi tehtud töö eest.
Päevakorrapunkt nr 2
Ülevaade õppekvaliteedist

Direktor Toomas Raju annab ülevaate õppetööst. Koolis õpib 172 õpilast. 14 õpilaste õpib
ainult 5-le. 71 õpilast hinnetele 4-5, 10 õpilasel on puudulikud hinded. Tähelepanu õppetöös
toimetulemisel vajab 6.klass.
Peamised probleemid on koduste tööde tegemata jätmine, kontrolltööde tegemata jätmine,
õppevahendite puudumine.
Koduste tööde tegemise oluline mõte ja sisu on selles kui neid ka järgmisel päeval õppetunnis
käsitletakse või antakse tagasisidet. Muul juhul on eesmärk ebaselge.
Olulisel kohal on ka tugimeetmed.
PISA testi tulemuste põhjal saab öelda, et Rõuge kool on maakonna ja Eesti keskmisest
kõrgemate tulemustega. Tunneme selle üle rõõmu, kuid ka teame, et tulemused sõltuvad ka
palju konkreetsest ajahetkest ning tulemused võivad aastate lõikes varieeruda.
Õppetöö kvaliteedi kõrval on ka oluline inimestevaheline suhtlus. Lapsevanematel on olnud
juhtumeid, kus aineõpetajaga ei ole saadud kontakti või lapsevanema kiri ei ole saanud õpetaja
vastust. Sellised päringud või vestlused tuleks lõpuni selgeks rääkida, et nad ei jääks õhku, vaid
saaksid poolte kokkuleppe saavutamisega lõpetatud ja tekib võimalus positiivsete suhetega
edasi liikuda. Milline on koolipoolne tegevus kommunikatsiooni parandamiseks?
Õppenõukogus on tähelepanu sellele probleemile pööratud. Juhul kui tekivad
kommunikatsiooniprobleemid, siis kindlasti pöörduda juhtkonna või sotsiaalpedagoogi poole.
Probleeme on koolis nii õpetajate kui lapsevanematega.
Kas õpetajad on õnnelikud? Rõuge kooli õpetajad peaksid olema õnnelikud, sest meie kooli
õpilased on head ja tublid. Koolijuhi arvates ei tule keegi tööle vastumeelselt. Väsimuse
tekkimine on aga inimlik, seda eriti õppeaasta lõpus kui suureneb ka õpilaste soov
järgivastamisteks jms.
1.klassi lapsevanem soovib tunnustada 1.klassiga töötavat meeskonda, kes teeb oma tööd
pühendumisega ning maksimaalselt laste heaks.
Päevakorrapunkt nr 3
Kooli ülevaade tööst andekate lastega
Koolis tegutseb 22 huviringi. Õpilastel võimaldatakse osaleda erinevatel aineolümpiaadidel ja
võistlustel. Samuti ei ole takistatud õpilaste osalemine huvikoolide jt organisatsioonide
võistlustel jms. Õpilasesinduse õpilastele on antud võimalus ennast teostada erinevate ürituste
elluviimisel
Päevakorrapunkt nr 4
Ülevaade 2017. aasta Rõuge Põhikooli eelarve kohta
Koolil on kavas remontida võimla põrandat. Osta väikeklassile videoprojektor, samuti
õppetööks vajalikke riiuleid. Sotsiaalpedagoog on koostanud projekti, et viia ellu
agresiivsusega toimetuleku koolitus õpilastele ja õpetajatele.
Päevakorrapunkt nr 5
Plaanid tulevasteks projektideks
Kerli Kõiv tutvustab lühidalt Kogukonna kool projekti, kutsudes kõiki selles osalema ja oma
panust andma. Kohtumine toimub 17.märtisl.
	
  

