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1. Hoolekogu uus liige
Marianne Umborg andis teada, et hoolekogu koosseisus on toimunud muudatus. Kuna Karl
Andreas Sprenk lõpetas juunis 2014 gümnaasiumi, on õpilaste esindaja hoolekogus Anna
Bret Vehik. Anna Bret Vehik on 9. klassi õpilane ja kooli õpilasesinduse asepresident.
2. Kooli igapäevaelu pärast teiste koolidega liitmisi
Direktor Aivar Part tutvustas lühidalt kooli arengulugu ning andis põhjaliku ülevaate Rakvere
Gümnaasiumist 2014. aasta sügisel: õpilaste/õpetajate arvust, koolielust ja muutustest
pärast viimastel aastatel toimunud liitumisi Rakvere vene gümnaasiumiga ja Rakvere linna
algkooliga. Direktor rääkis klasside täituvusest, ringide tegevusest jm kooli igapäevaeluga
seotud küsimustest.
3. Kokkuvõte 2013/14. õppeaastast

Arendusjuht Marika Eiskop tegi kokkuvõtte 2013/14. õppeaastast. Ta rääkis eelmise
õppeaasta põhiülesannetest ja andis ülevaate, kuidas neid on täidetud. Arendusjuht rääkis
õppetöö kvaliteedist ja õppetöö edukusest viimase 4 aasta võrdluses.
Kert Karus küsis, kas lisaks üldiselt kättesaadavatele koolide võrdlustele, nagu näiteks
riigieksamite tulemused, on võimalik saada sarnast võrdlust koolide lõikes ka nooremate
õpilaste õppetulemuste osas, nt 3. või 6. klassi tasemetööde kohta.
Juta Valvik ütles, et on küll võimalik võrrelda kooli tasemetööde tulemusi riiklike kesmistega,
kuid koolidevahelisi võrdlusi, nagu nt riigieksamite puhul, ei ole avaldatud.
Marika Eiskop tõi eelmise aasta ühe huvitavama arendava tegevusena välja ka kooli liitumise
õpikogukondadega ning tutvustas lühidalt, millega on tegu.
Aivar Part ja Marika Eiskop tutvustasid ka Rakvere linna algkoolist üle tulnud õpilaste,
õpetajate ja lapsevanemate seas läbi viidud rahuloluküsitlust, millest selgus, et enamus on
praeguse olukorraga rahul ning viimane koolide liitumine on sujunud kokkuvõttes kenasti.
4. 2014/15. õppeaasta põhieesmärgid
Arendusjuht Marika Eiskop tutvustas ja andis lühiülevaate kooli käesoleva õppeaasta
põhiülesannetest. Need on:
1. Gümnaasiumi õppekava täiendamine, uute ainekavade väljatöötamine,
olemasolevate korrigeerimine.
2. Kooli hindamisjuhendi täiendamine, õppimist toetava hindamise rakendamine.
3. Kooliastmeid ühendava uurimusliku õppe süsteemi loomine ja rakendamine.
4. Õpetajate õpikogukondade käivitamine (õppimist toetav hindamine, ainetevaheline
lõimimine, nüüdisaegsete õpimeetodite rakendamine).
5. Karjääriõpetuse teemade lõimimine ainekavades.
Marianne Umborg tänas direktorit ja arendusjuhti põhjalike ülevaadete eest.
5. Hindamisjuhendi muutmisest
Marika Eiskop ja Juta Valvik rääkisid, et kooli hindamisjuhend on muutmisel, näiteks on
rakendumas juba uus hindamissüsteem algklassides, kus 1. klassis ei panda enam hindeid,
vaid rakendatakse kujundavat hindamist.
Hindamisjuhendis tehakse veel muudatusi ka edaspidi ning nendesse muudatustesse
kaastatakse ka hoolekogu.
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