
Rõuge kooli hoolekogu koosoleku 

PROTOKOLL nr 2, 2021/22 õ-a. 

 

03.03.2022 

 

 

Rõuge koolis: aulas 7 osalejat ja veebikeskkonnas Zoom.ee 1 osaleja. 

 

Koosoleku algus 17.00, koosoleku lõpp 19.15 
 

 

Koosolekul osalesid: Kristina Siska (1. klass), Janek Trumm (2. klass), Taavi Karu (3. klass), 

Anne Ots (4a ja 4b klass), Vivian Helekivi (5. klass), Kaire Uder (9. klass), Siiri Saal 

(vallavolikogu esindaja), Annika Kuus (kooli direktor) 

 

Puudusid:  Katre Palo (6. klass), Kristi Parind (7a ja 7b klass), Kairi Põld (8. klass), Maia 

Paas (õppenõukogu esindaja), Ats Uder (õpilasesinduse esindaja), Karel Saarna (vilistlaste 

esindaja), vallavalitsuse esindaja. 

 

Koosoleku juhataja: Kristina Siska, protokollija: Vivian Helekivi 

Päevakord: 

1. Rõuge Kooli hoolekogu tegevuskava 2021/2022õ-a kinnitamine; 

2. Rõuge Kooli arengukava 2022-2026 arutelu; 

3. koolivorm; 

4. Liikuma Kutsuv Kool; 

5. jooksvad küsimused ja vastused. 

 

Päevakorrapunkt 1. Rõuge Kooli hoolekogu tegevuskava 2021/2022õ-a kinnitamine 

Ettekandja: Kristina Siska 

 

Hoolekogu esimehe poolt koostatud tegevuskavaga oli võimalik tutvuda koosolekule 

eelnevalt  e-meili teel. Hoolekogu liikmetel oli võimalus teha täiendusi ja esitada 

ettepanekuid. Kohapeal ettepanekuid ei esitatud.  

 

OTSUSTATI: kiita heaks ja kinnitada Rõuge Kooli hoolekogu tegevuskava 2021/2022õa  

(lisa 1). 

 

Päevakorrapunkt 2. Rõuge Kooli arengukava 2022-2026 arutelu 

Ettekandja: Annika Kuus 

Rõuge Kooli uue arengukava tööversiooniga oli võimalik koosolekule eelnevalt tutvuda ja 

ettepanekuid esitada e-meili teel (saadetud hoolekogu esimehe poolt 25.02.2022).  

Esimehe poolt edastatud ettepanekutega oli kooli direktor oma ettekandes arvestanud.  



Toimus üldistav arutelu arengukava tegevuskava osas. T.Karu soovitas mahuka tegevuskava 

osas panna paika prioriteedid ja esimeseks aastaks tegevusi vähendada.  

Positiivseid emotsioone tekitas hoolekogu liimetele arengukavas välja toodud kooli moto. See 

oli saanud suure toetuse ka õpilasesinduse poolt. Motol on oma sündimise lugu, mida 

soovitakse arengukava kinnitamisejärgselt ka kooli kodulehel tutvustada.   

Arengukava tegevuskava tööversioon läheb liikvele erinevate osapoolte vahel. Ettepanekuid 

saab veel esitada kirjalikult e-meili kaudu otse kooli direktorile.  

 

Päevakorrapunkt 3. Koolivorm 

Ettekandja: Annika Kuus 

Eelmisel hoolekogu koosolekul tõstatati üles koolivormi teema. Rahuolematust on tulnud 

õpilaste poolel värvivaliku ja koolivormi elementide osas. 

Kooli direktor on vahepealsel ajal aktiivselt tegelenud koolivormi teemaga. Kahel korral on 

sel teemal arutletud õpilasesindusega. Koolivormi osas said õpilased oma ideid jagada 

Mentimeter.com lehe kaudu. 

Koostöös õpilastega on välja valitud pusade värvid: hall, punane, must. Punase värvi all 

soovitakse näha kirsipunast (sarnasus kooli ruumides asuvate uste värviga).  

Direktor esitles Marati pusade näidiseid ja hinnapakkumisi nii Maratilt kui Norrisonilt. 

Eelistuse said Marati pusad. Logo lisamise osas edastatakse soovid Maratile ja jäädakse 

ootama disaineripoolset nägemust/näidist.  

Polosärkide osas otsustati jätta õpilastele värvivaliku osas vabadus. Logo eelistus polosärkide 

peal on vasakul käel ja/või rinnal (vastavalt Norrisoni või Flamelle pakkumisele). 

Piduliku koolivormina soovitakse näha valget polosärki või valget triiksärki koos koolivesti 

või kardiganiga. Noorkotkad ja kodutütred on pidulikel üritustel oma vormiga.  

Kooli poolt tehakse statuudis vastavad muudatused.  

 

Päevakorrapunkt 4. Liikuma Kutsuv Kool 

Ettekandja: Kristina Siska 

Liikuma Kutsuv Kool on programm, mille siht on, et liikumine kujuneks koolipäeva ja 

koolikultuuri loomulikuks osaks. 

Ettekandja tutvustas visuaalse ettekandena Liikuma Kutsuva Kooli programmi eesmärke ja 

andis ülevaate tulevikku vaatavatest teemadest:  

 kooliümbruse mängulisemaks muutmine koostöös lapsevanematega (rajada liikuma 

kutsuvaid "atraktsioone"); 

 korraldada liikumine "LASE OMA LAPSEL LIIKUDA" / "JUPIKE JALA"  

 kord kuus (kvartalis) liikumisüritus koostöös lapsevanematega. 



Kohapeal leidsid poolehoidu järgmised ettepanekud ja mõtted edaspidiseks: 

 Korvpalliseina paigaldamine Hooandja toel- koolipoolse algatusena ja hoolekogu 

kaasamisel info jagamise osas. 

 Perepäeva korraldamine (nt augustikuu lõpus)- koostöös lastevanematega läbi viia 

värvilise kergliiklustee rajamine ja kooliriiete turg. 

 Koolibussi peatuste kaardistamine, ühe peatuse loosimine õpilaste poolt virtuaalselt. 

Vastavalt loosi tulemusele koolibusside sõitmine lõpp-peatusesse, kust õpilased 

kasutavad edasi koolijõudmiseks oma jalgade vedu. Ettepanekut katsetatakse kooli 

eestvedamisel ja seejärel saab teha otsuseid edaspidiseks. 

 Spordipäevade taaselustamine. 

 

Päevakorrapunkt 5. Jooksvad küsimused ja vastused 

Direktor tõi välja teema, mida pakuti eelmisel koosolekul, kus arvati, et tasub minna edasi 

varasemalt välja käidud mõttega, kaasata lapsevanemaid ja vilistlasi, kes saaksid asendada 

õpetajaid haigestumise või muu ootamatu olukorra ajal. Kas ja kuidas mõte toimivaks saaks? 

Kes on valmis tunniks kohale tulema (õpilasi juhendama või nö valvama) hädajuhtumite 

korral?  Pooldati mõtet esitada hädajuhtumi korral kiirteade/üleskutse kooli Facebooki lehel.  

 

Käsitleti lühidalt koolitoidu teemat. Taimse toidu tutvustamisega ei tegeleta koolis ainult 

teisipäeviti, vaid ka muudel nädalapäevadel.  Arutleti, et kuidas teha nii, et kooli taime päev 

poleks liiga tundmatu ja võõras. Kui lasteaias pakutakse rohelistest hernestest tehtud kotlette 

ja hiljem koolis ka, kas siis oleks ehk toit tuttavam? 

Mõtted/ettepanekud:  

 teavitada taimse teisipäeva osas Rõuge Lasteaia hoolekogu ja leida kooli ja lasteaia 

vahel võimalusi pakkuda ühiseid taimseid roogasid; 

 lasteaia ja kooli kokkade ühine vestlusring. 

Koolis oli vahepeal muutunud populaarseks kollektiivselt õpilaste poolt karbiga toidu kaasa 

võtmine sööklasse. See kurvastas kokka ja kooli juhtkonda.  Koolitoidu teemat hakati 

jooksvalt ja vajaduspõhiselt käsitlema inimeseõpetuse tundides, kus õpetajaks oli peakokk 

isiklikult. 

Arutleti ka hommikuse toitlustamise ehk pudrusöömise teemat. Jagati omavahel praktilisi 

kogemusi ja näiteid. Teema jäi lahtiseks. 

 

 

Järgmise koosoleku ajaks määrati: 28.04.2022 kell 18.00 

 

 

 


