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1. Norrisoni koolivormi elementide tutvustus ja arutelu 

 

Norrison tutvustas hoolekogu liikmetele erinevaid koolivormi elemente oma pakkumisest. Norrison 

selgitas, et e-poe põhised tellimusvoorud on fikseeritud kindlale ajale. Ent kui koolil või vanematel on 

soovi, saab teha igal ajal eraldi blankett-tellimusi, kus keegi (õpetaja, lapsevanem, ringijuhendaja) 

kogub vormielementide soovid kokku ning esitab need Norrisonile ühe tellimusena. Sellisel juhul 

võiks toodete miinimumarv jääda 10 ühiku juurde. Tellimuse täitmise aeg u 1 kuu. 

 

Norrison tegi ettepaneku kaaluda kooli logo kasutamist koolivormil tikandi asemel kleebitava 

embleemina – see teeb tootmise ja tellimuste töötlemise kiiremaks. Nt polode puhul saaks e-poest 

tellida ka iga päev üksikuid särke.  

 

Norrisonilst on võimalik tellida näiteks klassile või meeskonnale eraldi vorme. 

 

Kuna ka varem on kaalutud külmemaks perioodiks koolivormi elementide lisamist, paluti Norrisonil 

teha näidistooted pika varrukaga T-särgile (märk õlal, sarnased värvivalikud polosärkidega), lukuga 

kudumile ja tütarlaste jaoks nn kottkleidile. Näidistoodete disain võiks sarnaneda praegu kasutusel 

olevate koolivormi vesti ja polode disainile. 

 

Lepiti kokku, et direktor suhtleb Norrisoniga täiendavalt toodete disaini osas. 

 

2. Hoolekogu tööplaan 

 

Hoolekogu esimees tutvustas lühidalt tööplaani koostamise põhimõtteid.  

 



Otsustati tööplaan heaks kiita. 

 

3. Rõuge põhikooli eelarvetaotluse ülevaade 

 

Direktor tutvustas vallale esitatud eelarve taotlust. Taotlus koosneb kahest osast – põhiosast ja 

investeeringutest. Põhiosa on sarnane möödunud aastale. Kasvu ei ole. Taotletud investeeringud on 

samad, mis 2019. aasta eelarve puhul olid, ent mis jäid rahuldamata. Näiteks nõudepesumasin kööki, 

veepuhastussüsteem küttesüsteemi juurde, koolimaja sokli remont, uus valvesüsteem, kahe klassi 

pimendavad rulood, paljundusmasin, ukuleled ja väikekandled, keldri naiste dušširuumi põranda 

vahetus jm. Samuti taotles kool huvijuhi palgamäära tõstmist ning pikapäeva õpetaja palgamäära 

tõstmist. Mahetoidu projektiga minnakse edasi. Kool taotles mahetoidu osakaalu suurendamiseks 

valla eelarvest juurde 100 eurot kuu kohta. 

 

Otsustati eelarvetaotlus teadmiseks võtta. 

 

4. Kooli ettepanekud valla eelarvestrateegiasse 

 

Kool ei ole tänavu teinud uusi ettepanekuid valla eelarvestrateegiasse, küll aga on varasemast valla 

eelarvestrateegias sees koolistaadioni ehitus. Kooli ümbruse alale on detailplaneering tehtud.  Kui 

kevadeks saab kooli uus arengukava koostatud, saab selle pinnalt teha ettepanekud ka uude 

koostatavasse eelarvestrateegiasse.  

 

Otsustati info teadmiseks võtta. 

 

5. Huvitegevuse ülevaade 

 

Direktor edastas hoolekogule ülevaate õpilaste osalemisest huvitegevusringides. 93,4% ehk 169 

õpilast võtab osa ühest või mitmest huvitegevusringist. Mitte kusagil ei osale 6,6 % õpilastest ja need 

kõik on poisid (1 - 4kl, 1 - 5kl, 2 - 7kl, 5 - 8kl, 3 - 9.kl). Kool püüab ikkagi kõiki õpilasi kaasata 

huvitegevusringidesse. 

 

Hoolekogu hindas huvitegevusvalikuid ning huviringidest osavõttu Rõuge koolis väga heaks. Arutati, 

et õpilased on taas tundnud huvi võrkpalli ringi vastu.  

 

Hoolekogu tegi koolile ettepaneku uurida võrkpalli ringi käivitamiseks vajalikke tingimusi (millisel 

ajal saaks võrkpalliring toimuda, kui suur grupp on vajalik, millises vanuses lastele). Seejärel saavad 

hoolekogu liikmed uurida vanemate kaudu või huvijuht otse õpilastelt, kas võrkpalliringi 

käivitamiseks on piisavalt soovijaid. Tähtaeg: hoolekogu jaanuari koosolek. 

 

6. Tänavu kevadel 9. klassi lõpetanute koolivalikud 

 

Kool edastas info, et keskkoolis jätkab keskhariduse omandamist 14 õpilast: 

 Võru Gümnaasium - 5 

 Parksepa Keskkool - 3 

 Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium - 2 



 Tartu Jaan Poska Gümnaasium - 2 

 Tallinna 32. Keskkool - 1 

 Võru Täiskasvanute Gümnaasium - 1 

 

Kutsekoolis jätkab kutse ja keskhariduse omandamist 6 õpilast:  

 Võrumaa Kutsehariduskeskus - 2 

 Tartu Kutsehariduskeskus - 3 

 Viljandi Kutseõppekeskus – 1 

 

Tehti koolile ettepanek koguda koolidest tagasisidet õpilaste ettevalmistuse kohta õpingute 

jätkamisel ainete kaupa ning arutada tagasisidet järgmisel hoolekogu koosolekul. 

 

7. Keeleõppe kvaliteet Rõuge Põhikoolis  

 

Arutati, et Rõuge koolist keskkooli edasi minnes on õpingute edasisel sujumisel kõige suuremaks 

komistuskiviks vene keele nõrk tase. Vene keel on küll keeruline ning õpilaste õpihuvi vene keele 

suhtes keskmisest madalam, ent vene keel on sageli gümnaasiumis hakkamasaamisel suureks 

piduriks, mistõttu tuleb otsida võimalusi taseme tõstmiseks. Kool selgitas, et õpetaja on aastate 

jooksul muutnud õpetamise metoodikat ja õppematerjale ning tase on aastatega mõnevõrra 

paranenud. 

 

Lepiti kokku, et kool uurib võimalusi mentori leidmiseks vene keele õpetajale, et leida töötavaid 

lahendusi. Järgmisele hoolekogu koosolekule palutakse osalema ka vene keele õpetaja, et ühiselt nõu 

pidada. 

 

8. HEV laste projekt 

 

Kool sai positiivse vastuse HEV lastele erivahendite soetamiseks, sh näiteks tahvelarvutid, müra 

summutavad kõrvaklapid, erikujulised lauad, kott-toolid, ripptoolid, tasakaalupadjad, sisetelgid jms. 

Vahendid hakkavad asuma peamiselt (väike)klassides. 

 

Otsustati info teadmiseks võtta. 

 

9. Muud küsimused 

 

 Kolm lapsevanemat tegi ettepaneku Ala-Rõugesse ülekäiguraja rajamiseks. Valla 

majandusosakond selgitas, et selle rajamist otsustab Maanteeamet. Kui lapsevanemad või 

hoolekogu teevad vallale ametliku ettepaneku, saab vald pöörduda Maanteeameti poole 

taotlusega. Hoolekogu arutas, et ülekäigurada oleks küll jalakäijate vajadusi arvestades 

mõistlik, ent seal on ka riskikohad: libedate teedega ei pruugi mäest alla tulevad raskeveokid 

saada raja ees pidama või siis ei saa pärast enam mäest ülesse.  

Otsustati teha hoolekogu poolt ettepanek vallale Maanteeametiga ülekäiguraja rajamise 

arutamiseks ja parima lahenduse leidmiseks, et turvalisus Ala-Rõuges tee ületamisel 

suureneks. 



 Arutati kooli osalemist rahvusvahelistes projektides. Praegu ei ole koolil töötajat, kel oleks 

aega või piisavalt keeleoskust projektide koostamiseks. Hoolekogu juhtis tähelepanu, et 

mingi lahendus tuleks siiski leida. Näiteks luua kultuuriring, mille juhendaja saaks muuhulgast 

tasustatud projektide kirjutamise ja osalemise eest. Direktor otsib edasi võimalusi, kuidas 

Rõuge Põhikool saaks rahvusvahelistes projektides osaleda. 

 Arutati õpetajatele keelekursuste (nt inglise keel) pakkumist. Kooli hinnangul on õpetajatel 

küll huvi olemas, ent aega kursustel osalemiseks ei ole. Hoolekogu näeks rõõmuga õpetajate 

keelekursuste käivitamist, kui õpetajad seda soovivad. 

 Hoolekogu küsis, kuidas võtab kool vastu peresid ja lapsevanemaid, kes soovivad tutvuda 

kooliga ja kaaluda oma lapse toomist Rõuge kooli. Direktor selgitas, et üldjuhul on kantseleis 

sekretär, kes kõik tulijad vastu võtab. Vajadusel teeb ka direktor vanematele ringkäike koolis. 

Hoolekogu pidas oluliseks, et sellisel puhul tunneksid pered ennast oodatuna. 

 Käesoleval aastal Rõuge kool jõululaadal enam ei osale. Direktori sõnul on kooli 

heategevusfondis piisavalt vahendeid, et käesoleval aastal jätkata vajaduspõhiselt õpilaste 

toetamist õppekäikudel osalemiseks. Hoolekogu juhtis tähelepanu, et kooli/õpetajate poolt 

ei tuletata sageli vanematele meelde, et neil on võimalik fondist tuge saada.  

Otsustati, et järgmisel hoolekogu koosolekul annab direktor ülevaate, kui palju vahendeid on 

fondis järel ning milline on vahendite kasutamise prognoos. Hoolekogu liikmete kodune 

ülesanne on mõelda võimalustele, kuidas fondi edaspidi raha juurde teenida. 

 

 

 

 

 

 


