
Rõuge põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll 2/2018-2019  

 

Koosoleku toimumise aeg ja koht: 07.02.2019 kell 18.30-20, koolimaja eesti keele 

klass. 

Koosolekul osalejad: Kairi Carine Reinhold (5. klassi esindaja, hoolekogu esimees), 

Aigi Young (2. klass, hoolekogu aseesimees), Katre Palo (7. klass), Kati Orav (1a 

klass), Fanny Schneider (1b klass), Kairi Põld (1b klass ja väikeklass), Eveli Kuklane 

(3. klass), Sale Jaaska (4a klass),Kerli Kõiv (vallavolikogu esindaja), Toomas Raju, 

Maia Paas (õppenõukogu esindaja). 

Koosolekul puudusid: Andrus Piigli (9. klass), Kaire Uder (6. klass), Meelike Tamberg 
(8. klass), Janne Koppel (4b klass). 

Koosoleku juhataja: Kairi Reinhold  

Protokollija: Katre Palo 

Päevakava: 
1. Kaasava õppe tutvustus: milline on praegu kehtiv kord Eestis üldiselt ja kuidas 
meie seda oma koolis rakendame.  Maie Oppar 
2. Kooli eelarve ettepaneku ülevaatus 
3. Järelevastamise korra kinnitamine 
4. Ülevaade huvitegevusest 
5. Ülevaade koolikohustuse täitmisest 
6. Mahetoidu teema 
7. Muud küsimused ja mõtteid tulevasteks projektideks 
 

1. punkt: Kaasava õppe tutvustus: milline on praegu kehtiv kord Eestis üldiselt 
ja kuidas meie seda oma koolis rakendame.  Maie Oppar 
Rõuge kooli eripedagoog ja hariduslike erivajadustega laste koordinaator Maie 
Oppar andis ülevaate HEV laste õppest ja kaasamisest: kuidas on see Eestis 
korraldatud ja mismoodi toimub Rõuge koolis. Riiklikult on võetud põhimõtteks, et 
olenemata lapse eripärast on tal õigus käia elukohajärgses koolis. Kaasavas õppes on 
eristatud erituge, tõhustatud tuge ja üldtuge vajavad lapsed.  

Rõuge koolis käib praegu 189 õpilast, kellest 67 vajab vähemal või rohkemal määral 
tuge. 

Tugispetsialistidest vajaks kool logopeedi, keda ei ole õnnestunud personaliotsingu 



kaudu siiani leida. Samuti on otsitud psühholoogi - ka see on luhtunud.  

Selliste erialaseptsialistide puudus on väga suur mujalgi meie valla koolides ja ka 
mujal Eestis.  

Vallas on välja käidud plaan luua kõiki valla koole teenidav nn tugikeskus, kus 
tegutsevad tugiseptsialistid (logopeed(id), psühholoog(id) jmt), kes teenindavad 
kõiki meie koole ja valla inimesi. Tugikeskuse loomine on veel idee tasandil, kuid 
vajadus selle järele on suur. 

Hoolekogu leidis, et seni võiks Rõuge kool jätkuvalt spetsialistide otsinguga tegeleda: 
avaldada taas psühholoogi ja ka logopeedi töökuulutus. 

 

2. punkt: Kooli eelarve ettepaneku ülevaatus 

Toomas tutvustas 2019. aasta eelarvesse tehtud ettepanekuid. Eelarve tagab kooli 
juhi sõnul vajadused õppekava täitmiseks. Kõiki neid rahanappusel tõenäoliselt 
heaks ei kiideta. Oma olemuselt on tegu projektidega, neist osale tuleb rahastus ka 
Samsoni fondist. 

Hoolekogu tegi ettepaneku vaadata edaspidi enne eelarve projekti koostamist üle ka 
olemasolevad õppevahendid, et vajadusel neid uuendada.   

 

3. punkt: Järelevastamise korra kinnitamine 

Vaadati veelkord üle järelevastamise kord ning leiti, et see on liialt keeruline, 
mistõttu seda ei kinnitatud. Hoolekogu ettepanekud: 

- korda tuleb oluliselt lihtsustada, ümbersõnastuse teeb Eveli Kuklane; 

- pikendada järelevastamise tähtaega, et väärtustada konsulatsioonide rolli 
järelevastamisel; 

- lapsevanemaid teavitada, et õpilased kasutaksid rohkem ja julgemalt 
konsultatsioonide võimalust; 

- leida digitaalne lahendus järelevastamisele registreerimiseks; 

- küsida kasutusele võetud korra kohta kogemusi/tagasisidet õpilasesinduselt.  

 



4. punkt: Ülevaade huvitegevusest 

Toomas andis ülevaate koolis pakutavast huvitegevusest, mis on mitmekesine. 
Veebruarist jätkuvad ka tennisetrennid, mis vahepeal treeneri puudumise tõttu ei 
toimunud. Tennisetrenn hakkab toimuma 1 kord nädalas.  

Päevakorda on tulnud huvijuhi töökoormus, mis on suurenenud. Seetõttu on vaja 
luua täiskohaga ametikoht senise 0,75 koha asemele. Ettepanek selleks on vallale 
tehtud ja veebruari lõpuks peaks selguma, kas see kiidetakse heaks.  

 

5. punkt: Ülevaade koolikohustuse täitmisest 

Toomas andis ülevaate koolikohustuse täitmisest ning tõi välja ka mõned 
probleemsed juhtumid.  

 

6. punkt: Mahetoidu teema 

Rõuge kooli menüüs on mahetoodetest praegu kasutusel kartul ja munad. 
Makaronidest loobuti.  

Tehti ettepanek uurida võimalust, et õpilased saaksid külastada neid firmasid, kust 
mahetoodang meie kooli tuleb. 

 

7. punkt: Muud küsimused ja mõtteid tulevasteks projektideks 

Hoolekogu pakkus välja mõtte mitmekesistada koolis keeleõpet: lisada B keele 
valikuks teisi võõrkeeli. Teemat arutatakse edasi järgmisel hoolekogu koosolekul. 

Koosoleku lõpetuseks tutvuti kooli keldrikorrusel õpilaste suusatundideks 
kasutatava suusavarustusega. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 21. märtsil 2019 kell 18.30. 


