
Rõuge kooli hoolekogu koosolek 

Protokoll nr 1, 2022/2023 õa 

 

06.12.2022 kell 17.00-19.15 

Rõuge kooli kunstiklass 

 

Osalesid: Janek Trumm (3. klassi lastevanemate esindaja), Taavi Karu (4. klass), Marju Kõva (5a 

ja 5b klass), Vivian Helekivi (6. klass), Katre Palo (7. klass), Karel Saarna (vilistlaste esindaja), 

Eimar Hallop (vallavolikogu esindaja), Martin Mõttus (kooli toetava organisatsiooni esindaja), 

Maia Paas (õppenõukogu esindaja), Annika Kuus (kooli direktor). 

Veebi teel osalesid: Alice Venski (1. klass), Tiina Kivimeister (vallavalitsuse esindaja), Linnet 

Vahter (õpilasesinduse esindaja). 

Puudusid: Kristina Siska (2. klass), Kerli Kõiv (9. klass), Pille Toming (8a ja 8b klass). 

 

Protokollija: Katre Palo 

 

Päevakord:  

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

2. I trimestri kokkuvõte 

3. Kooli 2023. aasta eelarve projekt 

4. B-võõrkeel alates õppeaastast 2023 

5. Kooli õppekava üldosa muutmine. Arvamuse andmine 8. jaole: hindamine ning klassi ja 

põhikooli lõpetamine 

6. Küsimused, vastused, arutelu 

 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine  

Toetati senise esimehe Kristina Siska ja aseesimehe Karel Saarna jätkamist. Protokollijana jätkab 

Katre Palo. 

 

2. I trimestri kokkuvõte 

Direktor Annika Kuus andis trimestrist ülevaate. 

- Koolis õpib täna 175 õpilast. Seni ei ole ukraina õpilasi Rõuge kooli õppima tulnud. 

Võrreldes eelmise õppeaasta esimese trimestriga ei olnud tänavune nii suurepäraste 

tulemustega. Ainult viitele või neljadele ja viitele õppis kokku 39 õpilast. Koolis 

käimise ja õppimisega on probleeme siiski vaid üksikutel õpilastel. 

- Spordinädal ja õuesõppenädal õnnestusid hästi ja neid on plaanis teha ka edaspidi. 

KIKi toetatavad õppekäigud on samuti tehtud, mis koroona tõttu ära jäid. 

Väljasõitudel on probleeme transpordiga, busside saamine vastuvõetava hinnaga on 

murekoht. 

Toimus arutelu kultuuriranitsa toetusmeetme kasutuse teemal.  

 

3. Kooli 2023. aasta eelarve projekt  

Esimesel lugemisel on mitut kulurida kärbitud. Direktor tõi välja, et vajadus on soetada koolile 

12 uut arvutit. See mure ilmnes seoses Stuudiumile üleminekul. Elektrikulude kärbe on seotud 

universaalteenusele üleminekuga. Vähendatud on rajatiste majandamiskulusid. See kulurida ei 

sisalda staadioni hoolduskulusid, kuid edaspidi on tegu regulaarse kuluga. Kunstmurupinda tuleb 



kindlasti hooldata võrdlemisi sageli, et selle kvaliteet säiliks. Näiteks kahe rehitsemiskorra kulu 

oli ligi 600 eurot.   

Marju Kõva tegi ettepaneku, et hoolekogu võiks teha omapoolse pöördumise vallavalitsuse poole 

seoses staadioni hooldusvajadusega. Eelarvesse planeeritav summa võiks olla 5000 eurot. 

Samuti teha ettepanek lisada eelarvesse staadioniga seotud väikevahendite soetuskulu. Näiteks 

on vaja soetada staadioni kaugushüppekastidele katteid. 

Vallavalitsusele teha ettepanek lisada kooli eelarvesse summa, mis kataks staadioni 

hoolduskulud ja väikevahendite soetuse. 

Kooli direktori tegi ettepaneku hakata 2024. aasta eelarvet arutama juba kevadel 2023. 

Hoolekogu kiitis mõtte heaks.  

  

4. B-võõrkeel alates õppeaastast 2023-2024. 

Lähtudes õppeaasta alguses haridusministri väljaöeldust, tuleb kõigil neil koolidel, kus on B-

võõrkeelena ainult vene keel, hakata alates 2023-2024 õppeaastast pakkuma ka mõnda teist keelt. 

Seni ühtki seaduslikku alust selleks koostatud ei ole. 

Direktor tutvustas oktoobris lapsevanemate hulgas (veebis) läbi viidud B-võõrkeelt käsitleva 

küsitluse tulemusi. Vastajaid oli pigem vähe, paarikümne jagu. Kõige enam toodi välja saksa 

keelt, mainitud on ka vene keelt, aga näiteks ka hispaania keelt. 

Toimus arutelu senise vene keele õppe üle. See ei ole vastanud mitme lapsevanema ootusele, 

probleeme on olnud aastaid. Lapsed omandavad vene keele väga kehval tasemel. Probleemid on 

süvenenud, sest õpetaja haigestumise tõttu on õpilased pidanud õppima mitme eri õpetaja käe all, 

mis lisab segadust. Õpetaja leidmiseks on kool kasutatud asendusõpetajate programmi, ainet on 

käinud andmas ka ukrainlane. 

Arutelu tulemusel soovitas hoolekogu B-võõrkeele valikkeeltena edasi minna vene ja saksa 

keelega.  

 

5. Kooli õppekava üldosa muutmine, 8. jagu 

Hoolekogu ettepanekul kohendati B-võõrkeelega seotud sõnastusi. Sõna „Stuudium“ asemel 

kasutada üldisemat terminit „õppeinfosüsteem“. Katre Palo tegi keelelisi ja tehnilisi parandusi. 

Hoolekogu kiitis dokumendi heaks. 

 

6. Küsimused, vastused, arutelu 

Tähelepanekuid hoolekogu liikmetelt: 

- Selgitada ka õpetajatele koolivormi kandmise olulisust.  

- Vallavalitsusele ettepanek suurendada koolivormi toetust nii palju, et ühe õppeaasta 

jooksul oleks võimalik soetada 1 element tasuta. 

- On jäänud silma, et Rõuge kool osaleb vähe maakondlikel koolispordi võistlustel. See 

tähelepanek tehtud ka varasemal hoolekogu koosolekul. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 21. märtsil 2023 kell 17.00 koolimajas. 


