Hoolekogu koosoleku protokoll

Koosoleku toimumise aeg ja koht: 05.03.2018, Rakvere Põhikoolis
Koosoleku algus 17.15- 18.30
Koosoleku juhatajas ja protokollis Epp Landberg

Koosolekul kohal: Epp Landberg, Kaire Merilo, Kadri-Ann Väärsi, Hilja Roostik
Kutsutud: kooli direktor Lea Pilme
Hoolekogu esimees selgitas, et vastavalt Rakvere Linnavalitsuse 31.10.2011
korraldusega nr. 922 kinnitatud Rakvere Hoolekogu töökorra p.8 on hoolekogu
otsustusvõimeline, kui koosolekust on võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu
liikmetest, seega on koosolek otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt 6
hoolekogu liiget.
Otsustati – arutada siiski päevakorras olevad küsimusi, teavitada sellest puuduvaid
hoolekogu liikmeid ning võimalda esitada neil oma poolne seisukoht e-kirja teel.
Hoolekogu uue esimehe valmine jätta päevakorrast välja.
Päevakord:
1. Arvamuse andmine Rakvere Põhikooli kodukorrale
Arutati esitatud ettepanekuid, millised olid edastatud hoolekogu esimehe poolt ka
eelnevalt hoolekogu liikmetele.
Otsustati kooli direktoril kaaluda tehtud ettepanekuid ning vajadusel viia need
kodukorda sisse.
2. Kuulati direktor Lea Pilme selgitusi:
2.1. Kalapäev koolitoiduna on toonud kaasa selle, et kui mõlemad söögid
on valmistatud kalast, siis lapsed lihtsalt keelduvad söömast. Nimetatud
nõude on esitanud Terviseamet.
Otsustati – laste huvides ei ole see, et lapsed jääksid sellisel päeval
söömata ning seega tuleks ikkagi pakkuda lastele lisaks kalale teise
toiduna alternatiivi
2.2. Koolis on tekkinud suur vajadus täiskohaga eripedagoogi järgi, kes
praegu töötab 0,5 kohaga. Hariduslike erivajadustega õpilasi on igas

klassis ja koolis on ka 3 väikeklassi. Ühes väikeklassis on 2 last, kes
mõlemad vajavad tegelikult individuaalset õpet. Nende õpilaste
käitumine häirib kõrvalklasside õpilaste õppimist. Direktor täidab siiani
hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija rolli ja see võtab
tema tööajast ebaproportsionaalselt suure osa.
Otsustati- toetada Rakvere Põhikooli täiskohaga eripedagoogi koha
loomist.
2.3. Vastas hoolekogu liikmete küsimustele koolikiusamise, suitsetamise ja
narkootiliste ainete kohta – koolidirektor tõdes, et on neid probleeme
üksikute õpilaste puhul esineb, kindlasti tegeletakse. Soovitati, et juhul
kui tekib mingigi teave, et koolis võidakse tegeleda narkootiliste ainete
edasiandmisega - siis kindlasti sellest teavitada politseid.
3. Hoolekogu liige Kadri-Ann Väärsi tõstatas probleemi, kus tihti satuvad
tunnikontrollid/kontrolltööd ühele ajale ja tihti trimestri lõppu, et võiks olla
hajutatud.
Samuti tõstatus probleem, et kui tööd on trimestri lõpus – siis on keeruline
neid parandada või siis puuduval õpilasel järele vastata.
Direktor võttis probleemi teadmiseks ja lubas tõstatatud küsimusi kolleegidega
töökoosolekul arutada.
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