
Rakvere Põhikooli 

hoolekogu  koosoleku protokoll 

 

Koosoleku toimumise aeg ja koht: 19.09.2022, Rakvere Põhikoolis 

Koosoleku algus ja lõpp:  17.15- 18.45 

Koosoleku juhatajas Liina Põldma  

protokollis  Epp Landberg 

 

Koosolekul kohal:  Margret Peiker, Epp Landberg, Liina Põldma, Piret Vares, Li Liis 

Grosnõi, Laur Kaljuvee, Mikk Mehide, Triin Pajo.   

Kutsutud: kooli direktor Lea Pilme 

Päevakord: 

1. Kodukorra muudatused –  

Kuulati koolidirektori Lea Pilme selgitusi muudatuste kohta koolikodukorras. 

Esitatud parandused arutati läbi.  

Otsustati – aluseks võttes PGS § 68 lg 2 annab hoolekogu arvamuse kiita 

läbiarutatud parandused heaks. 

 

2. Toitlustamine – lastevanematelt   on olnud tagasisidet, et toit ei ole maitsev, 

soolane, ei jätku. Li-Liis Grosnõi kinnitas seda, samuti selgus   võetakse liiga 

suured portsud ja ei sööda ära, samuti ei ole silte juures, mistõttu ei teata, mis 

söögiga tegu,  ei saa kasutada tagasiside jaoks QR-koodi. Laur Kaljuvee sõnul 

sildid tulevad, kutsus  hoolekogu liikmeid võimalusel tulla kooli sööki 

proovima.  

Otsustati, et õpilasesindus julgustab õpilasi andma kohe tagasisidet, kui midagi 

ei meeldi.  

 

3. Õppelehtede panek e-kooli võimaldaks koolist puuduval lapsel on võimalik 

kodus õppelehti kodus täita. Lea Pilme selgitas, et sellist korda ei ole, küll aga 

on õpetajatega seda arutatud. 

 



4. Epp Landberg ja Triin Pajo  esitasid küsimuse põhikooli koolivõrgu 

korraldamise kohta. 

 

Laur Kaljuvee selgitas, et  see aasta tulevad otsused põhikooli võrgu osas ära, 

planeeritakse Vabaduse kooli remont 2024 kevadel, seejärjel plaanitakse Võidu 

tänava kooli remonti. Koolides on õppel üle 100 ukraina lapsed, õpilaste arv 

on suurenenud. 2030 aastal tuleb päevakorda Rakvere Põhikool, teiste 

koolidega võrreldes on kõige stabiilsem koht, kus õppida.  

 

5. Direktor Lea Pilme andis ülevaate, et koolis16 klassikomplekti, 11,9% on 

eritoe õpilased, 43 töötajat. Tunniplaaniga on probleem, tuleb arvestada väljast 

poolt käivate õpetajate võimalustega anda tunde, õpetajate vähesus on suureks 

probleemiks (näiteks matemaatika õpetaja kohale ei kandideerinud ühtegi 

õpetajat).  

Otsustati võtta informatsioon teadmiseks.  

 

6. Kuulati hoolekogu esimehe Liina Põldma ettepanekut järgmiste hoolekogu 

koosolekute aegade kohta. 

Otsustati  - viia läbi hoolekogu koosolekud   16.01.2023; 10.04.2023 algusega 

kell 17.15  

 

Koosolekut juhatas  Liina Põldma 

Protokollis  Epp Landberg  

 


