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Rõuge põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 3 

 

Rõuge koolimajas 25.11.2014 

Algus: 18.00 

Lõpp: 20.15 

Koosoleku juhataja: Kätlin Kann 

Protokollija: Maret Janson 

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

volikogu esindaja) Anneli Kull, Kristel Kõlli, Kerli Kõiv (lahkus 18.55), Kätlin Kann, Maia Paas 

(kooli õppenõukogu esindaja), Ebely Paulus, Viorika Tśebotar, Britt Vahter (lahkus 18.35);  

Rõuge Põhikooli direktor Toomas Raju, õppealajuhataja Ere Käis, huvijuht Inge Mälzer.  

Päevakord: 

1. Ülevaade eelmise õppeaasta analüüsist ja õppetöövälisest tegevustest – E. Käis 

Õppealajuhataja andis ülevaate eelmisest õppeaastast. Tutvustati kooli üldandmeid. Anti 

ülevaade strateegilisest juhtimisest, kus üheks olulisemaks teemaks oli andekate õpilaste 

arendamise võimaluste kaardistamine ja korra kehtestamine. Samuti tehti parandusi loovtööde 

juhendisse ja kehtestati arenguvestluste läbiviimise kord. Samuti anti ülevaade sisekontrollist, 

ressursside juhtimisest, personalitööst ja koostööst huvigruppidega. Tihe koostöö on 

hoolekoguga. Samuti toimuva traditsioonilised koosolekud – lastevanematega ja vallavanema 

ning haridusnõunikuga.  Õppe- ja kasvatustöö valdkonnas toimus üleminek uuele õppekavale. 

Esmakordselt toimusid ainevaldkondade päevad ja nädalad. Hakati juurutama 

kabinetsüsteemi. Anti ülevaade ka tasemetööde ja põhikooli lõpueksamite tulemustest. 

3.klassi eesti keele tasemetöö oli nõrgem vabariigi keskmisest. Samas 6.klassi matemaatika ja 

eesti keele tulemus oli kõrgem vabariigi keskmisest. Vene keele tasemetöö, mille korraldas 

kool ise, oli parem üle-eelmisest aastast. Lisaks andis E. Käis ülevaate turvalisuses, 

tervishoiust ning tutvustas õpetajate ettepanekuid eneseanalüüside põhjal.  

V. Helekivi märkis, et kuigi seda ei märgitud, käib tihe koostöö ka lasteaiaga. 

A. Kull küsis, et kas oleks ikkagi võimalik saada reedene bussiring varasemaks, et lapsed ei 

peaks nii pikalt koolis olema. T. Raju vastas, et see info on valda esitatud, kuid hetkel ei nähta 

võimalust antud olukorda muuta. 

V. Helekivi küsis, et kuidas peaks lapsevanem käituma, kui bussiring ei toimu halbade 

ilmastikuolude tõttu.  

Kooli seisukoht on, et lapsevanemal tuleb ka sellisel juhul esimesel võimalusel kooli teatada, 

et laps ei saa kooli tulla, et mõlemad pooled oleks olukorrast teadlikud ühtemoodi.  

Huvitegevuse analüüsist - Inge Mälzer. 

Eelmisel õppeaastal toimus koolis 150 sündmust. Muuhulgas toimus palju kontserte, tähistati 

EV aastapäeva, toimus liikumisfestival, korraldati käsitöönäitus. Huviringe oli 24. Uued 

ringid nagu robootika, folklooriring, loodusring ja noorkotkad ja kodutütred jätkuvad suure 

hooga ka sel õppeaastal. Huviringe juhendas 19 juhendajat, neist 8 oli väljaspoolt kooli. Väga 
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rõõmustav oli see, et 2-3 klassi rahvatantsu rühm pääses XIX tantsupeole Tallinnasse ning 

väikesed rahvatantsijad said läbi projektide uued Rõuge valla rahvariided. 

Samuti saavutati tublid tulemused spordis. 

Sel aastal on uutest ringidest käivitunud draamaring ja peotants. 

Koolikohustuse täitmine - T. Raju.  

Koolikohustuse täitmisega Rõuge koolis probleeme pole.  

 

2. Kooli 2015.a eelarve – T. Raju 

Eelarve kujuneb jooksvatest kuludest ja investeeringusoovidest. Vallavalitsusele on esitatud 

2015.a kuludepõhine eelarveprojekt. Investeeringutepõhine eelarveprojekt on koostamisel, 

kuid seal on olulise tähtsusega valgustpimendavad kardinad kooli, et projektorite ja smart 

tahvli kasutamine kvaliteetne. Hetkel on olukord selline, kus kevadel ja sügisel olemasolevad 

kardinad ei suuda klassiruumi piisavalt pimendada, mistõttu on projektorite ja smart tahvli 

kasutamine raskendatud. 

 

3. Õppekvaliteet Rõuge koolis – T. Raju ja E. Käis 

Klassikursuse kordajaid ei olnud. Täiendavale õppetööle jäi 2 õpilast. 2014.a kevadel kooli 

lõpetajad leidsid kõik kooli, kus jätkata. Rõuge kooli tugisüsteemid on tänu vallavalitsuse 

toele heal tasemel. 

 

4. Ülevaade perepäevalt – K. Kann 

K. Kann kiitis perepäeva korraldust. Hoolekogu viis perepäeval läbi küsitluse 

lapsevanematele. Täideti 44 ankeeti. Küsimusele, et kas pead vajalikuks üldkoosolekuid, 

vastas 59% jah ja 41% ei. 78 % lapsevanemaid soovis, et kool korraldaks ja viiks läbi 

koolitusi ning loenguid. Kõige olulisemateks infokanaliteks pidasid lapsevanemad e-kooli, 

klassijuhatajat ja klassikoosolekuid. Teeõhtuid kooli ja kodu vahelise koostöö turgutamiseks 

soovis 68% vanematest. Probleemide korral õppimise, õpilaste ja õpetajatega pöörduvad 

lapsevanemad eelkõige klassijuhataja poole. Koolivormi edasiarendust soovis 78% 

vanematest. Hoolekogu võiks vanemate arvates tegeleda: koolitoidu teemaga, heategevuse, 

õpetajate kompetentsuse, õppekvaliteedi, koolivormi, info jagamise, vene keelega. 

M.Janson tegi ettepaneku, et antud küsitlus pandaks ka klassi listidesse üles, et anda kõigile 

vanematele võimalus vastamiseks. Kuna perepäeval osales alla poole vanematest, siis oleks 

hea anda võimalus ka ülejäänud vanematele.  

Otsustati, et B. Vahter, kes andis kunagi vastava eelkokkuleppe, koostab internetipõhise 

küsitusvormi, mis siis iga hoolekogu liige saab oma klassi listi saata. 

 

5. Õpetajate tunnustamine – E. Käis 
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Kõigile õpetajatele on antud võimalus antud küsimuses oma mõtteid ja ettepanekuid 

väljendada. Esimene kondikava on valmis ja ka hoolekogu on sellega tutvunud. Järgmisena 

arutatakse see läbi haridusnõuniku ja vallavanemaga. 

V. Helekivi küsis, et kas on mõeldud ka õpilaste tunnustamise peale. Leiti, et teema on väärt 

edasi mõtlemiseks. Esialgu töötatakse välja õptejate tunnustamise süsteem, mis hetkel 

täielikult puudub. Õpilaste tunnustamise süsteemi, mis hetkel on olemas, täiustamisega 

tegeletakse edaspidi. 

 

6. MTÜ Rõuge Kool tegemised – M.Janson 

Hetkel aktiivseid tegevusi pole. Lava projektiga võiks tegeleda, aga seda järgmisel aastal. 

Eelkõige on probleemiks kooli personali vähene osalus ja seotus MTÜ tegemistega. Kevadel 

lõpeb praeguse juhatuse volitus ning uude juhatusse võiks kuuluda vähemalt 1 kooli töötaja. 

Hoolekogu liikemed vahetuvad ja vanemad kelle lapsed lõpetavad kooli, ei ole enam kooliga 

seotud, mistõttu ei ole MTÜ sellisel kujul jätkusuutlik. Koolil tuleb MTÜ jätkusuutlikuse 

tagamiseks ka ise rohkem panustada. 

 

7. Osalemine jõululaadal. 

30.11 toimub pakkimine koolimajas kell 10.00 (vabatahtlikud Maret, Anneli, Kristel, Kaire, 

Vivian, Kätlin). Laat toimub 6 detsembril, algus kell 10.00, ettevalmistused 08.30 (Peep, 

Vivian, Kätlin, Kristel). Osalemine jõuluteemalistes kostüümides! 

Tegevused ja teostajad: 

P. Kimmel organiseerib lauad, toolid ja telgi laadaplatsile, paigaldab need ning viib ka tagasi 

Kätlin organiseerib tee ja suhkru, võimalusel otsib näomaalingu tegija. 

Maret toob hõõgveini ja topsid 

Inge toob kooli priimuse 

Kätlin ja Vivian kaunistavad telgi (vajadusel)  

Vivian valmistab plakati „Rõuge Kool“ 

Britt suunab igasuguse info ürituse kohta valla facebooki, listi jne. 

 

8. Jooksvad teemad 

V. Helekivi poole pöördus lapsevanem murega, et haiged õpetajad käivad tööl ja levitavad 

pisikuid. Hoolekogu andis teema edasi, kuid see probleem on kooli juhtkonna ja koolipidaja 

lahendada. 

P. Kimmel andis teada, et jahimehed kuulutavad 19.12 välja jõulurahu, kuhu oodatakse väga 

tublisid tammetõru korjajaid aga ka kõiki teisi lapsi ja nende vanemaid. 


