
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL number 3

Kuupäev: neljapäev, 02. veebruar 2023
Kellaaeg: 17.30-20.45
Koht: Rakvere Riigigümnaasiumi koolihoone, Lai tänav 36

Kohalolijad:
1. Margot Tedrema (G1 lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees)
2. Kaido Veski (G1 lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees)
3. Külli Tropp (G2 lastevanemate esindaja)
4. Erika Bauer (G3 lastevanemate esindaja)
5. Andri Võsokovski (õppenõukogu esindaja, protokollija)
6. Laur Kaljuvee (kooli toetava organisatsiooni esindaja, Rakvere Linnavalitsus)
7. Merilin Veskilt (õpilaste esindaja)
8. Triin Kaaver (kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium), osales veebiteel

Külalised:
1. Liisa Puusepp (Rakvere Riigigümnaasiumi direktor)
2. Mihkel Kangur (Rakvere Riigigümnaasiumi õppe- ja arendusjuht)

Puudujad (teatas):
1. Sven Hõbemägi (kooli toetava organisatsiooni esindaja, Lääne-Viru Omavalitsuste

Liit)

Koosoleku päevakord:

1. Koolijuhi ülevaade perioodist 23.01-02.02.2023
2. Arvamuse andmine Rakvere Riigigümnaasiumi õpilaste vastuvõtu korrale
3. Kohustusliku aine “Viru Vägi” kontseptsiooni tutvustus ja arutelu
4. Projektõppe tutvustus
5. Informatsioon ja muud küsimused
6. Tutvumine uue koolihoonega, koolijuhi ülevaade

1. Koolijuhi ülevaade perioodist 23.01-02.02.2023
● Õppetöö algas uues koolihoones 23. jaanuaril 2023. Esimese nädala lõpuks oli

koolijuht kurb. Õppurite käitumine ei olnud gümnaasiumi õpilastele kohane. Tunda ja
märgata oli üleolevat käitumist, ülbitsemist, vastuhakku ja esines hügieeniprobleeme.

● Söögijärjekorras õpilaspiletite registreerimine on tugev murekoht, probleem.
● Esimese ühise inspiratsiooniloengu ajal olid õpilased rõdudel ja ei allutud

koolitöötajate korraldustele.
● Üldkasutatavate ruumide (WC) heakord.
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● Kas koolitoit on maitsev ja õpilased söövad? Toitlustaja on välja pannud
näidisportsjoni, mille järgi saab oma toidutaldriku hea lõunasöögiga täita.
Valikuvõimalus on mitmekesine. Salatite ja värske köögi- ja puuvilja valik suur.

● Kas koolitoitu jagub kõigile? Hetkel on toitlustaja toidukoguseid kaardistamas. Küllap
loksuvad ajaga kogused paika ja jätkub valikuid kõigile. Toitlustaja pakub hommikuti
hommikuputru (0,50 €) portsjon. Tasub käia söömas. Lisaks saavad õpilased
koolilõunaks osta suppi. Toitlustaja avab kohviku, kui kogu tehnika on paika saanud.

● Klassiruumide temperatuur.
● Endisest Rakvere Gümnaasiumist ootame jätkuvalt korrektseid õpilaste

õpilasraamatute andmeid (kokkuvõtvad kursusehinded + kooliastmehinded).
● Riigikaitse tuleb suure tõenäosusega järgmisest õppeaastast 2023/2024 alustavale

õppeastmele kohustuslikuks kursuseks. Liigume seda teed, et riigikaitse lõimida teiste
ainetundidega.

● Ettepanek, mida arutada, kui plaanitakse muuta õppekava. Inglise keele mahu + teise
võõrkeele mahu võrdsustamine.

2. Arvamuse andmine Rakvere Riigigümnaasiumi õpilaste vastuvõtu korrale
Toimus arutelu.

● Ajakava kinnitada kooli direktori käskkirjaga.
● Hoolsuse ja käitumise hinde arvestamine. Kuidas seda kool teeb? Eesmärk on õpilast

toetada.
● Mida sisaldab eesti keele test?
● Tublimate õpilaste sisseastumine teistel tingimustel. Näiteks vabariiklikud

olümpiaadid, ainevaldkondade meisterõpilased.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks, kiita dokument heaks.

3. Kohustusliku aine “Viru Vägi” kontseptsiooni tutvustus ja arutelu
Toimus arutelu.
Õppe- ja arendusjuht Mihkel Kangur tutvustas üldist kontseptsiooni ja õpetajate esitatud
ettepanekuid.
G1 + G2 õppegruppidele tuleb III trimestril ühine aine “Viru vägi”. Neljapäeviti neljas ja
viies tund. Ühe kursuse maht.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

4. Projektõppe tutvustus
Toimus arutelu.

● Kas õpilane saab olla juhendaja? Küsida õpilaste käest ettepanekuid.
● Ühes õpiprojektis jääb liikmete arv 15-20 inimese piiridesse.
● Dokumendist on Lisa 1 puudu.
● Dokumendist Lisa 2 on osalejate lahter puudu.
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● Mõelda, kas peaks õpilastele lahti kirjutama üldpädevused.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks, kiita dokument heaks.

5. Informatsioon ja muud küsimused
● Kas kõik õpetajad on olemas. Kvalifikatsiooninõuetele vastavus.
● Kodulehel ei ole hoolekogu liikmete informatsiooni. Lisaks tuleb avalikustada

hoolekogu liikmete protokollid.
● Mesilastarude paigutamine kooli katusele.

Järgmine hoolekogu korraline koosolek toimub maikuus 2023. Täpse kuupäeva ja kellaaja
lepib hoolekogu esimees liikmetega kokku. Põhifookus arengukaval.

Kaido Veski Andri Võsokovski
hoolekogu esimees protokollija
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
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