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HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL number 1 

 

Kuupäev: neljapäev, 20. oktoober 2022 

Kellaaeg: 17.35-19.35 

Koht: Pika tänava koolihoone (Pikk tänav 40) 

 

Kohalolijad: 

1. Merilin Veskilt (õpilaste esindaja) 

2. Margot Tedrema (G1 lastevanemate esindaja) 

3. Kaido Veski (G1 lastevanemate esindaja) 

4. Külli Tropp (G2 lastevanemate esindaja) 

5. Erika Bauer (G3 lastevanemate esindaja) 

6. Andri Võsokovski (õppenõukogu esindaja) 

7. Laur Kaljuvee (kooli toetava organisatsiooni esindaja, Rakvere Linnavalitsus) 

8. Triin Kaaver (kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium) 

9. Liisa Puusepp (Rakvere Riigigümnaasiumi direktor) 

10. Mihkel Kangur (Rakvere Riigigümnaasiumi õppe- ja arendusjuht) 

11. Ele Sööl (õppekorraldusjuht) 

 

Puudujad (ette teatanud): 

1. Erika Bauer (G3 lastevanemate esindaja),  

2. Sven Hõbemägi (kooli toetava organisatsiooni esindaja, Lääne-Viru Omavalitsuste 

Liit) 

 

Koosoleku kava 

 

1. Hoolekogu sekretäri valimine 

Alus: Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord § 5. Hoolekogu juhtimine 

ja töö korraldamine (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri. 

Ettepanek: 

Esitada hoolekogu sekretäriks õppenõukogu esindaja Andri Võsokovski (nõusolek olemas). 

 

Otsustati: 

Hoolekogu sekretär 2022/2023 õppeaastaks valiti Andri Võsokovski. 

 

2. Direktori sissejuhatus 

Alus: Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord § 7. Hoolekogu korraline 

koosolek (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul 

aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku 

kooli direktor. 

 

a. kooli meeskond (õpetajaskond) alustas koos augustis 2022 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103092013046?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/103092013046?leiaKehtiv
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b. kooliaasta algus kahel asenduspinnal (Rohuaia 12, Pikk tänav 40) 

c. valikained, lõiminguprojektid 

d. rahuloluküsitlused 

e. dokumentatsiooni loomine 

 

3. Hoolekogu liikmete tutvustamine 

 

4. Õppe- ja arendusjuhi ülevaade rahuloluküsitlustest 

Kõigile õppeastmetele (G1, G2 ja G3) on läbiviidud rahuloluküsitlus. Tulemustega on võimalik 

tutvuda protokolli lisadena lisatud kokkuvõtetes (lisa 4). 

Arutelu tekkis koolipäeva pikkuse üle. Küsitlusele vastajad olid rahul koolipäeva algusega 

08.45. 

 

5. Hoolekogu esimehe, aseesimehe valimine 

Alus: Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord § 5. Hoolekogu juhtimine 

ja töö korraldamine (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri. 

Ettepanek:  

Kaido Veski (esimehe kandidaat, nõusolek olemas) Margot Tederma (aseesimehe kandidaat, 

nõusolek olemas). 

 

Otsustati:  

Rakvere Riigigümnaasiumi hoolekogu esimees Kaido Veski (G1 lastevanemate esindaja), 

aseesimees Margot Tederma (G1 lastevanemate esindaja). 

 

6. Õppe- ja arendusjuhi ülevaade tagasisidestamise korrast 

Tagasisidestamise kord on lisatud protokolli (lisa 1) manusena. 

Küsimused: 

● Järelevastamise periood 10 tööpäeva. Kui palju tullakse õpilastele vastu, kui 

järelevastamise ei mahu etteantud perioodi sisse? Kas ja kuidas on järelevastamine 

mõeldud grupitööde puhul? 

● Milline on tänane hinnang sellele, kas gümnaasiumis õpib selliseid õpilasi, kes 

tegelikult oma teadmiste ja võimete poolest pole gümnaasiumi õpilased? Kas on märke 

väljalangejatest?  

● Õpilaste toetussüsteem. Mentorsüsteem + õppenõustajate igapäevane tugi. Ainealaselt 

toetab õpilast aineõpetaja, koolikaaslane. 

● Tagasisidestamise korra tutvustamine/õpilastele jagamine. Kuidas seda on tehtud ja/või 

tehakse? 

 

7. Lühike sissejuhatus küpsuseksami korda 

 

8. Kooli kodukorra põhipunktide tutvustamine, arutelukohad 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103092013046?leiaKehtiv
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Kooli kodukorra projekt on valmis, võimalik tutvuda protokolli (lisa 2) manuses. Paljud 

punktid lähevad käiku küll uue maja valmimisel, kuid põhitoed, tegutsemismustrid toimivad 

juba täna. Küsimusi tekitab kodukorra pikkus, aga detailsemalt arutame järgmistel kohtumisel. 

Ettepanek: 

Hädaolukorra lahendamise plaan lisada koolisiseseks dokumendiks. 

 

9. Õppekava tutvustamine 

Õppekava projekt on lisatud protokolli (lisa 3) manusena. 

 

10. Jooksvad arutelud, küsimused 

Kuidas on planeeritud tänastele 9. klassi õpilastele jagada infot sisseastumise kohta? 

 

Kui palju saame ja on võimalik teiste riigigümnaasiumite praktikaid ja häid kogemusi oma 

koolis rakendada? 

 

Kandideerijate arv oli suur. Kuidas nägi välja õpetajate värbamisprotsess ja mis oli see päästik, 

miks õpetajad meie kooli tööle kandideerisid? 

 

Milline on kooli juhtkonna ootus hoolekogule? 

 

Kooli arengukava koostamise protsessi algataja on õppe- ja arendusjuht. Suuresti hakkab see 

toimuma maailmakohviku meetodil ja kaasame kõik osapooled: õpilased, õpetajad, 

lapsevanemad, kogukond, koostööpartnerid. 

 

Järgmine hoolekogu korraline koosolek toimub teisipäeval, 15. novembril 2022 algusega kell 

17.30 Pikk tänav 40 koolihoones. 

 

 

 

Liisa Puusepp       Andri Võsokovski 

koolijuht       protokollija 

koosoleku juhataja      (allkirjastatud digitaalselt) 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Lisa 1: Rakvere Riigigümnaasiumi tagasisidestamise kord 

Lisa 2: Rakvere Riigigümnaasiumi kodukord 

Lisa 3: Rakvere Riigigümnaasiumi õppekava 

Lisa 4: Rahuloluküsitluse kokkuvõtted (G1, G2 ja G3) 


