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1. Kooli põhimääruse muudatuste tutvustamine ja hoolekogu arvamuse küsimine
KUULATI
E. Vahtramäe: Kooli põhimääruse muudatusettepanekud on eelnevalt tutvumiseks ja arvamuse
avaldamiseks hoolekogu liikmetele saadetud. Põhimääruses muudetakse paragrahv 4 sõnastust
järgmiselt: „ Kooli õppekeeleks on eesti keel“ ning paragrahv 8 lg 1 tunnistatakse kehtetuks.
L. Talunik: Määruse muutmise vajalikkus tuleneb sellest, et Rakvere Gümnaasiumis lõppes 2019/2020.
õppeaastaga venekeelne õpe ja venekeelset õpet koolis enam ei toimu. Paragrahvi 8 lõike 1 kehtetuks
tunnistamise vajadus tuleneb PGS § 66 lõike 1 muutmisest. Kuni 01.02.2018 kehtinud PGS § 66 lg 1
p 5 redaktsiooni kohaselt tuli kooli põhimääruses sätestada muu hulgas vajaduse korral koolis tegutsevad
hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad. Alates 01.02.2018 seda nõuet enam ei ole ning
õpilasele vajaliku toe väljaselgitamine ja rakendamine on reguleeritud PGS §- des 46- 50.
S. Hõbemägi: Miks ei pea enam hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad kooli põhimääruses
olema?
L. Talunik: Nii nagu ma eelnevalt mainisin, siis alates 01.02.2018 seda nõuet enam ei ole ning on
reguleeritud PGS-s. Teisisõnu kui PGS-s on reguleeritud, siis ei peaks olema dubleeritud.
OTSUSTATI
 Kiita heaks Rakvere Gümnaasiumi põhimääruse muudatusettepanekud.
2. 2019/2020 õppeaasta kokkuvõte
Eelnevalt oli hoolekogu liikmetele edastatud 2019/2020õa kokkuvõte,
KUULATI
R. Veidenbaum tegi kokkuvõtte 2019/2020 õppeaastast andes ülevaate õpilaste ja koolipersonali arvudest,
eelmise õppeaasta ülesannete täitmisest, õppetöö tulemustest (slaidiesitlus lisatud).

OTSUSTATI
 Info teadmiseks võtta.
3. Distantsõppe kogemused
KUULATI
R. Veidenbaum andis ülevaate 2019/2020 õppeaastal korraldatud distantsõppest, mille tingis riigis välja
kuulutatud eriolukord. Õpilased ja vanemad hindasid distantsõppe korraldust üldiselt heaks.
Õpiraskustega õpilaste vanemad hindasid olukorda raskeks.
R. Bobõlski: Klassiruumis tundi läbi viia on kindlasti parem, aga iga olukorraga tuleb kohaneda.
Videotunnid olid väga head, õpetaja elu läks kergemaks, sai vahetult õpilastega suhelda/küsida. Esimesed
videotunnid sai peetud kolleegidega ja infojuhiga. Põhikooli klassis sai neljast ettenähtud tunnist kolm
läbi viia videotunnina. Tunnid ei pidanud kestma 45 minutit, vaid mõnikord saime hakkama 20 minutiga.
Tagasisidena on tulnud, et osadele õpilastele sobis distantsilt õppimine, kuid suuremale osale meeldivad
kontakttunnid.
K. Lina: Olen juba üle 10. aasta teinud digiõpet. Õpetan väikeklassi õpilasi ning meie suhtlus käis
põhiliselt meilitsi. Sai anda õpilastele individuaalset tagasisidet.
OTSUSTATI
 Info teadmiseks võtta.
4. 2020/2021 õppeaasta tegevused, üldinfo
KUULATI
R. Veidenbaum tutvustas ja andis lühiülevaate kooli 2020/2021 õppeaasta tegevustest. Kooli
põhiülesanneteks käesoleval õppeaastal on õpilaste toetamine ennastjuhtiva õppija oskuste arengus, õppe
veebiplatvormide kasutuselevõtt ja pidev rakendamine õppetöös ning õpilaste psühholoogiliste vajaduste
teadlik toetamine (sh õpetaja teadlikkuse suurendamine ärevushäirega õpilase toetamisel õppetöös).
Mõlemal koolimajal lehvib alaliselt Eesti riigilipp, koolis on alates septembrist kasutusel Office 365
(infojuht nõustab/õpetab), kahe maja tegevusplaanid ühes tabelis, Vabaduse tn õppehoones algasid
lammutus- ja ehitustööd (vajadusel lisainfo majandusjuhatajalt).
K. Karus: Miks suvel ei alustatud ehitus- ja lammutustöödega? Miks nüüd õppetöö ajal tehti algust?
R. Veidenbaum: Koolile selgitati, et kevadel suure töömahu tõttu ei jõutud hankeid välja kuulutada.
L. Talunik: Nüüd on tööd alanud.
R. Vassiljev: Kui pikk on ehitusaeg?
R. Veidenbaum: Planeeritud on aasta lõpuni. Koolivaheajal töötame Tallinna tänava koolimajas, ehitajad
saavad tööd teha.
OTSUSTATI


Info teadmiseks võtta.

5. Hoolekogu plaani kooskõlastamine
KUULATI
E. Vahtramäe: Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse paragrahv 73 lg 9 ütleb, et kooli hoolekogu
koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul. Sellest tulenevalt tuleb meil
paika panna hoolekogu tööplaan 2020/2021. õppeaastaks. Teen ettepaneku, et hoolekogu koosolekud
võiks toimuda oktoober 2020, 2021 jaanuari lõpus ning mai – juuni 2021. Samuti tuleks kokku leppida,
kuidas tegutseme, kui pole võimalik kokku saada.
R. Vassiljev: Mida linn ootab hoolekogult?

L. Talunik: Põhikoolivõrgu korrastamise ja ehitustegevuse aruteludel osalema.
R. Vassiljev: Hea oleks saada ülevaade linna nägemusest, mis toob endaga kaasa ehitustööd Rakvere
Gümnaasiumis.
R. Veidenbaum: Hoolekogu liikmetele saaks luua infolisti Office 365 Teamsi keskkonnas.
OTSUSTATI


info teadmiseks võtta



kooskõlastada hoolekogu tööplaan 2020/2021. õppeaastaks järgmiselt: oktoober 2020, jaanuar
2021, mai – juuni 2021.

6. Muud küsimused
KUULATI
E. Vahtramäe: Hoolekogu liige Oleg Rotov, kes oli hoolekogus vene õppekeelega lastevanemate esindaja,
tagandas ennast hoolekogust, sest tema laps lõpetas põhikooli ning käesolevast õppeaastast ei toimu
venekeelset õpet. Hoolekogus on esindatud kolm lapsevanemate esindajat, sellest piisab. Tuleb leida
toetava organisatsiooni esindaja, kuna O.Gross on avaldanud soovi hoolekogust välja astuda seoses suure
töökoormusega. Kas liikmetel on ettepanekuid, kes võiks olla hoolekogus toetava organisatsiooni
esindaja?
Arutati.
OTSUSTATI


R. Veidenbaum arutab koolis ja annab linnavalitsusele ettepanekust teada.
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