
Hoolekogu koosoleku protokoll 

 

Koosoleku toimumise aeg ja koht: 30.08.2021, Rakvere  

Koosoleku algus ja lõpp: 17.15-19.05 

Koosolekut juhatas: Liina Põldma 

Protokollis: Epp Landberg 

Koosolekul kohal: Laila Talunik, Liina Põldma, Margret Peiker, Hilja Roostik,  Triin Pajo,  Epp 

Landberg, Kaire Merilo 

Kutsutud: kooli direktor Lea Pilme 

Päevakord: 
 

 
1. 7 ja 8 klassi õpilaste arvu suurendamine. 

 
Direktor Lea Pilme selgitas, et 7 klassis on vaja teha korduv otsus, kuna selles klassis on 
kogu aeg õppinud 25 last.  
8nda klassi osas on probleem  selles, et on kaks last kes on jäänud 8ndat klassi kordama,   
kuna puudumiste tõttu ei ole võimalik viia edasi järgmisse klassi. Seega on põhjendatud viia 
need lapsed 8b klassi. Kuna osa  8 klasside ( 8a ja 8b) tunnid on ühised, siis ühistes tundides 
osaleb  klassis 29 last, mistõttu on vaja  hoolekogu nõusolekut õpilaste arvu suurendamiseks 
ühiste tundide osas.    
 
Otsustati – aluseks võttes PGS  § 73  lg 11 p. 4 anda nõusoleku suurendada õpilaste arvu 7 
klassis (25 last)  ja 8 klassides ühiste tundide osas.  
 

2. „Rakvere Põhikooli õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks 
korraldatava konkursi läbiviimise korra“ täienduste ja paranduste kehtestamine. 
 
Direktor Lea Pilme selgitas, et on vaja täiendada konkursi korda selliselt, et oleks võimalus 
tunnistada  konkurss luhtunuks.   
 
Otsustati – aluseks võttes  PGS § 73 lg 11 p. 9 muuta   04.06.2019 „Rakvere Põhikooli 
õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi 
läbiviimise korra“ p. 4.5 ning kehtestada kord uues redaktsioonis (lisa 1- kord).  
 

3. Hinnangu andmine pikapäevarühm vajaduse ja töökorralduse kohta. 
 
Otsustati – aluseks võttes PGS paragr 73 lg 11  p. 15  annab hoolekogu järgmise hinnangu 
-  hoolekogu on  seisukohal, et  pikapäevarühma tegevuse jätkamine on  vajalik, samuti 
peetakse põhjendatuks, et jätkuks toimiv töökorraldus.  
 

4. Kuulati koolidirektori Lea Pilme ettekannet seoses  2022 eelarvega ning kooli 
majandusprobleemidega, remondivajadustega. Probleem on hoone katusega, suure 
lumeveega hakkab katus läbi jooksma, samuti tuleb niiskus tuleb akende vahelt, Rakvere 
Linnavalitsus on probleemidest teadlik. 
 



Hoolekogu liikmed võtsid saadud info teadmiseks. 
 

5. Eelmisel koosolekul 21.04.2021 lepiti kokku, et linnavalitsuse esindaja Laila Talunik annab 
tagasisidet  linnavalitsuse plaanidest seoses põhikoolivõrgu korrastamisega.  
Laila Taluniku sõnul on arengukavas ettenähtud, et kuni 3  põhikooli jätkab kuni   2027 4 
koolihoones. 

 
6. Otsustati, et  hoolekogu koosolekud  toimuvad:  17.01.2022, 11.04.2022, 29.08.2022 

koosolekute  algus on  kell 17.15. 
 

Koosolekut juhatas Liina Põldma 

Protokollis Epp Landberg  

 


