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1. Täid 
 
Kooliõde Eda Sing selgitab, et laste päid tuleb kontrollida ennekõike igal lapsevanemal. 
Kooliõde seda teha ei saa, sest see eeldab igalt vanemalt kirjalikku nõusolekut. Selliste 
nõusolekute kogumine on ajamahukas ning tagasiside tuleb visalt. Kõige mõistlikum on 
lahendus, et kui lapsevanem avastab lapsel täid, siis teavitab sellest klassijuhatajat, kes 
teavitab omakorda kõiki lapsevanemaid, et täide kontroll ja tõrje toimuksid samas klassis 
üheaegselt. 
Hoolekogu liikmed teevad ettepaneku koguda peade kontrolliks nõusoleku lehed õppeaasta 
alguses, et siis, kui täid koolis laialt levima hakkavad, saaks kõik lapsed ühel ajal üle vaadata 
ning kõigile koju tagasiside anda. Kuna täitõrjevahendid on kallid, võiks kool soetada mõne 
komplekti vajadusel vähemkindlustatud perede lastele andmiseks. 
 
Kooliõde räägib laste ülekaalulisusest ja selle põhjustest. 
 
2. Eelarve 
 
Kooli direktor Toomas Raju tutvustas muutusi kooli eelarve laekumises. 2019. aastaks eraldati 
Rõuge Koolile personalikuludeks 86 000 eurot vähem kui oleks arvestuslik summa õpilaste 
pearaha arvestades. Investeeringuteks eraldati vahendid kööki kombiahju soetamiseks. 
Majanduskulude osas probleemi ei ole. Personalivahendite kärbe oli ootamatu. Seda ei 
räägitud kooliga läbi. Samas on koolil tarvis tõsta mitme spetsialisti palka, võtta tööle 
täiendavaid õpetajaid, millest on olnud juttu ka varasematel hoolekogu koosolekutel. 
Hoolekogu liikmed leiavad, et hoolekogu roll on seista kooli ja õpilaste huvide eest ning ehkki 
valla vaates võib ümberjagamine olla selgitatav, pärsib eelarvekärbe Rõuge Põhikooli 



arenguperspektiivi ja paneb kooli personalikulude osas surve alla. Kui õpilaste pearaha 
ümberjagamine toimub pikemaajaliselt, mõjub see negatiivselt Rõuge kooli arengule. 
Hoolekogu otsustas koostada Rõuge Vallavalitsusele pöördumise, kus palub kooli juhtkonda 
kaasata eelarveläbirääkimistesse selliselt, et eelarveotsused ei tuleks koolile ootamatult, et 
eelarve koostamise käigus arvestatakse iga kooli konkreetsete vajadustega ning 
tagasisidestatakse koolidele valitud eelarvelahenduse põhjendused ja vallapoolsed sisulised 
ettepanekud juhuks kui koolile ei ole võimalik eraldada vahendeid taotletud mahus. 
 
3. Tugiteenuste keskus 
 
Hoolekogu esimees Kairi Reinhold andis edasi info, et Rõuge vallas on plaanis asutada 
hariduslike tugiteenuste keskus. Hoolekogu soovib selles osas rohkem infot. 
Lepiti kokku, et hoolekogu esimees küsib tugiteenuste keskuse osas vallavalitsuselt täiendavat 
infot ja edastab selle hoolekogu listi vajadusel edasiseks arutamiseks. 
 
4. Kooli arengukava koostamine 
 
Hoolekogu arutas 21.03.3019 koosolekul kooli arengukava koostamist, kus otsustas 
olemasolevat arengukava mitte muuta ning alustada uue arengukava koostamisega. Kooli 
juhtkond esitas käesolevaks koosolekuks omapoolse kava arengukava koostamise kohta. 
Ettepaneku kohaselt valmiks uus arengukava 2020. aasta kevadel.  
Hoolekogu liige Kerli Kõiv selgitas, et on vallavalitsusega koostöös kaardistamas valla 
haridusvõrku, et otsida sisulisi arengu- ja koostöökohti. Kerli Kõiv tutvustas põgusalt analüüsi 
käigus kaardistatavaid valdkondi. Koolivõrgu ümberkujundamise küsimust ei analüüsita, sest 
ühinemislepingus on kokku lepitud, et vallas säilitatakse senine koolivõrk.  
Hoolekogu liige Eveli Kuklane avaldas arvamust, et ühinemisleping kehtib 2021. aasta sügiseni 
ning koolivõrku analüüsides võiks silmas pidada ka perspektiivi, et koolivõrgus võib olla vajalik 
teha järgmiste kohalike omavalitsuste valimiste järel muutusi, et tagada kodulähedase 
hariduse ja kogu koolivõrgu jätkusuutlikkus ja kvaliteet. Praegu on ootus sügavalt 
integreeritud koostöö järele koolide vahel, et kompenseerida õpetajate põuda, jagada 
tugispetsialiste, pakkuda eristuvaid hariduslahendusi, jagada vajadusel ruume ja 
töövahendeid. Nii sügava integratsiooni saavutamine erinevate asutuste vahel ilma keskse 
sekkumiseta on raskesti saavutatav.  Kuna koolidel on nagunii kohustus koostada uued 
arengukavad ning ka valla eesmärk on süvendada koolide omavahelist koostööd, võiks vald 
käimasoleva kaardistuse tulemusel algatada tervikliku hariduse arengukava koostamise, mis 
toimuks sünkroonis koolide arengukavade koostamisega. Sel viisil saab vajalikud muudatused 
kõigi koolide arengukavadesse üheaegselt sisse viia, et neid üheaegselt rakendama asuda.  
MTÜ Rõuge Kool juhatuse esimees Britt Vahter kordas mõtet, et analüüsida võiks võimalust 
Rõuge valla koolide ühendamiseks ühe juhtimise alla, mis võimaldaks tõsta Rõuge valla 
koolides pakutava hariduse kvaliteeti ja mitmekesisust (õpilaste, õpetajate ja tugispetsialistide 
liikumine koolimajade vahel, erinevad õppegrupid, laiem huvihariduse baas, koolimajade ja 
klasside spetsialiseerumine, personali asendamine ja arendamine, ühine toiduhankimine jne). 
Samuti aitab see kompenseerida eelarvevahendite ümberjagamisest tingitud suuremate 
koolide nõrgenemist väiksemate toetamise arvelt ent jõustab ka väiksemaid koole. 



Hoolekogu otsustas teha vallavalitsusele ettepaneku hariduse arengukava koostamise 
algatamiseks, millega siduda koolide arengukavade väljatöötamine. 
 
5. Keeleõppega varasem alustamine 
 
Hoolekogu arutas 21.03.3019 koosolekul võimalust alustada inglise keele õppega juba 1. 
klassis. Hoolekogu liige Kairi Põld uuris Rõuge lasteaia koolieelikute vanemate valmisolekut 
alustada inglise keele õppega 1. klassist. 11 lapsevanemast kaheksa olid nõus keeleõppe 
alustamisega 1. klassist. Paar lapsevanemat olid idee suhtes kahtlevad, sest kooli minev laps 
õpib alles emakeeles lugema ja kirjutama ning teise lisakeele õppimine võib olla lapsele suur 
väljakutse ja stressi allikas. 
Kooli direktor Toomas Raju selgitas, et koolis arutati võõrkeele õppega varasemat alustamist 
ning kooli ettepanek on alustada võõrkeeleõppega 2. klassis, et mitte alustada võõrkeelega 
kohe kooli tulles, mil lapsel on vaja rohkem aega kohaneda toimunud elumuutusega. Selle idee 
praktiline rakendamine vajab kooli poolt veel täiendavat analüüsimist ja ettevalmistamist. 
Hoolekogu teeb ettepaneku alustada 2019./2020. õppeaastal inglise keele õppega 2. klassist 
ning võimalusel alustada 2020./2021. õppeaastal inglise keele õppega 1. klassist. 
 
6. Vene keele õpe 
 
Hoolekogu arutas 21.03.3019 koosolekul vene keele õppega seotud väljakutseid. Kairi 
Reinhold selgitab, et kuna vene keele õpetaja on haigestunud, ei saa vene keele õppe küsimust 
sisuliselt arutada. Küll aga andis vene keele õpetaja kirjalikult teada, et temapoolne ettepanek 
oleks alustada vene keele sissejuhatava kursusega juba 5. klassis, Rõuge koolis kasutatav 
õppekomplekt on parim, õpetaja on ise välja töötanud täiendavad töölehed, õpetaja on 
avatud ettepanekutele metoodika muutmiseks. Hoolekogu liikmed leidsid, et laste vene keele 
tase on nõrk ning vajab täiendavat arutamist, mida selle parandamiseks on võimalik teha – 
arendada õppevahendeid, kaasata noortekeskuse vabatahtlikke, muuta metoodikat vm. 
Arutelu toimub siis, kui õpetaja saab osaleda. Hoolekogu leiab, et veel käesoleva õppeaasta 
lõpus tuleb lahendada haigestunud õpetaja asendamine, et vene keele tunnid saaksid 
toimuda. 
 
7. Kooli valmisolek ja plaanid järgmiseks õppeaastaks 
 
Kooli direktor Toomas Raju andis lühikese ülevaate järgmiseks õppeaastaks valmistumise 
kohta ning sellega seotud väljakutsetest. 
 
8. Muud küsimused 
 
Kooli direktor tutvustas koolipidajale tehtavat ettepanekut lõpetada kooliaasta reedel, 7. 
juunil, sest lapsed on töötanud palju ka pärast koolipäevasid ning nädalavahetustel.  
Hoolekogu toetas ettepanekut. 
 
 



 
 


