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Päevakord:
1. Koostöö Rõuge Koostöökeskusega, kõneleb koostöökeskuse juhataja Maie Oppar.
2. Eelmise õppeaasta kokkuvõte.
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1. Rõuge koostöökeskuse juhi Maie Oppari ülevaade
Koostöökeskus on tegutsenud 2 aastat. Praegu on ametis 10 inimest: 1 koolipsühholoog, 1
logopeed, 2 eripedagoogi ja 3 sotsiaalpedagoogi ametikohta täidab 6 inimest. Meie vallas on
eriline see, et meie koolid asuvad viies majas (täna neljas) ja lasteaiad on kaheksas erinevas
majas. Meie tugispetsialistid peavad palju autoga sõitma.
Hästi toimib esimese tasandi õpiabi süsteem Rõuge koolis. Teinekord on seda vaja ainult
ajutiselt. Sealt lähevad lapsed edasi järgmistele tugedele. Rõuge koostöökeskusel on kabinetid
olemas ka Haanjas – koosolekuruum ning logopeedi ja psühholoogi kabinet. Mõnikord
lapsevanemad ei taha tulla kohtumisele kooli, vaid nõustuvad kohtuma siis, kui saavad seda
teha väljaspool koolimaja.
Muutustest: Rõuge valla kolmes lasteaias on nüüd regulaarne logopeedi ja eripedagoogi teenus.
Kõigis meie koolides on võimalus koolipsühholoogi teenusele ning meie psühholoogil on ka
hindamispädevus. Kõik koolid on saanud sotsiaalpedagoogi teenuse. Julgen väita, et valla
koolide ja lasteaedade õpilaste toetamise vajadus on hinnatud. Algatatud on üle 15 uue
kliinilise uurimise. 2018. aastal, kui me alustasime, oli Rõuge koolis otsusega lapsi 15, täna 18.
Erituge on praegu jätkuvalt seitse. Eelmisest sügisest oleme ka SKA lepingupartner ja osutame
ka sealtkaudu suunatud teenuseid. Vastavalt vajadusele oleme kaasanud oma meeskonda
füsioterapeudi ja kogemusnõustaja, kes toetavad rehabilitatsiooniteenuseid.
Esimesel aastal tegime huvitava lugemismängude päeva Rõuge koolis. Oli ka loeng, kuidas
toetada last kodus lugema õppimisel. Samuti viisime eelmisel aastal õpetajatele läbi koolituse
individuaalse õppekava teemadel. Teeme koostööd teiste sarnaste keskustega, keda on
viimastel andmetel Eestis 21.

Miinus: palju aega kulub sõitmisele, vahemaad on probleem. Me töötajal on tihtipeale töö
kohvris – asjad peavad kõik kaasas olema. Oleme pidanud pidama läbirääkimisi ruumide
kasutuse üle. Kurdame ka spetsialistide puuduse üle. Samuti see, et on erinevad arusaamad
spetsialisti tööst nii lapsevanematel kui õpetajatel. Kõige rohkem on meid mõjutanud
koroonaviirus. Distantsõppe ajal jaotasime HEV-õpilased ära ja proovisime igale õpilasele
leida oma kontaktisiku ja just talle kõige paremini sobivat tuge.
Muret teeb see, et laste vaimse tervise probleemid on suurenenud – on tulnud sotsiaalfoobia,
koolitõrkega lapsi, on ärevus, hirmud.
Meie tulevikumõtted on koolitada oma valla haridustöötajaid. Kasutada ka oma ressurssi.
Koostöö lastekaitsega ja kov sotsiaalosakonnaga tervikuna on viimasel aastal tihenenud.
Rehabilitatsiooniteenuste hulka soovime laiendada ja keskenduda ikka oma valla lastele.
Tahaks tagant tõugata tihedamat suhtlust Rõuge valla erinevate haridusasutuste vahel.
2. Direktor Annika Kuus: 2020/2021. aasta kokkuvõte
Täna hommikul toimus selle aasta viimane õppenõukogu. See on olnud keeruline aeg. Koolis
õppis 182 last. 9. klassi lõpetas 22 last. Kevadest alates on 6 last läinud meie koolist ära. 4 last
VKHK-sse ning 2 teistesse koolidesse. 5 õpilast jäi klassikursust kordama. Nendest 2 lähevad
ära teise kooli. Ainult viitele õppis 2 õpilast ning 4-5 49 õpilast.
Kool läks sellel aastal üle elektroonilise dokumendihaldussüsteemile. See kiirendab meie
dokumendiprotsesse. Kevadest alates on kooli töötajate nimekirjas ka tugiisikud. Esimesest
septembrist alustab koolis 3 tugiisikut. Toimusid õpetajate konkurssid. On uus inglise keele
õpetaja täiskoormusega. Uus tüdrukute tööõpetuse õpetaja 0,5 koormusega. Otsisime ka
abiõpetajat 1. klassile, aga see konkurss kahjuks ebaõnnestus. Planeerisime töö ümber. Suvel
vahetus majandusjuhataja. Uuel õppeaastal alustab 176 õpilast. 2., 4. ja 6. kKlassi on tulnud
uusi õpilasi. Esimeses klassis on 19 õpilast.
Uuest aastast muudatused: keelerühmad inglise keeles, vene keeles ja 6. klassis ka eesti keeles.
Me jätkame paaristundidega nii palju kui võimalik. Püüame võimalikult palju tunde viia läbi
ühes klassis. Majas on siiski ruumipuudus.
Turvalisus: õpilased tulevad kooli neljast uksest sisendes. Koolimajas on ainult töötajad ja
õpilased. Kui väljaspoolt peab keegi tulema, siis see on ainult eelneval kokkuleppel ja maski
kandmise nõudega. Me oleme läbi arutanud ka selle, et millistes koridorides lapsed koolipäeva
jooksul on. Algklasside majas püüame hoida, et oleks kuni 12-aastaste mull. Et vahetundide
ajal vanemad lapsed sinna ei satuks.
Sellel õppeaastal kindlasti saab olema ka lapsevanemate kaasamine. See ei ole ilmselt
septembris-oktoobris.
Loodan, et räägitud vilistlaste kogu tuleks sellel aastal kokku. Vilistlastel on valmidus tulla
kokku ja koolielus osaleda.

Arengukava protsessist. Eelmisel neljapäeval oli meil kokku lepitud arengukava seminar terve
päev. Siis saime aga teate, et üks meie õpetajatest sai koroona positiivse testivastuse ja see
muutis plaani. Kevadel oli meil swot analüüs ja väärtuste valik. Sel korral jõudsime väärtused
ära seletada. Esimesel võimalusel teeme järgmised sammud. Riskianalüüsi ei olnud meil
olemas ning see tuleb koostada 1. septembriks.
Koolil oleks tarvis teiepoolset nõusolekut kodukorra muutmiseks, mis puudutavad
söögivahetunde. Sööjate vahetund oli 20 minutit ja teistel 10. Nüüd leppisime kokku, et kõigi
vahetund on 15 minutit.
Peamaja uks läheb edaspidi kella 17 õhtul lukku. Spordihoone on avatud ning spordihoone
administraator on koolis. Kui kellelgi on tarvis sisse tulla selleks, et laste asju kätte saada vms,
siis saab abi administraatorilt.
Uuest õppeaastast toob lapsi 4 bussi. 7.45-7.55 on koolimaja ees väga tihe liiklus. Õpetajatega
on kokkulepe, et enne kella 8 ei pargi õpetajad kiriku ees olevasse parklasse, et jätta bussidele
ruumi. Praegu on meil kokkulepe, et kaks suuremat bussi panevad lapsed maha bussitaskus
teisel pool teed. Samuti võiks toimuda liiklus ühte suunda pidi parklas, mitte et sisenetakse
erinevatest ustest. Edastan info e-koolis jm, et õppeaasta algusest lapsed turvaliselt kooli
saaksid.
Otsustati: Hoolekogu andis nõusoleku kodukorra muutmiseks seoses söögivahetundide
muutmisega.

