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1. Hoolekogu liikmete tutvustamine ja esimene valimine
Riina Veidenbaum tutvustas RG hoolekogu uut liiget, Andres Ljaš´i, kes valiti lastevanemate
üldkoosolekul gümnaasiumiastme lastevanemate esindajaks. Direktor selgitas, et kuna Eva
Vahtramäe ei ole enam hoolekogu liige, on hoolekogu ülesanne valida uus esimees. Hoolekogu
liikmetelt ei tulnud ettepanekuid, ettepanek valida hoolekogu juht järgmisel koosolekul, kus
osaleb rohkem hoolekogu liikmeid.
OTSUSTATI (6 poolt)
1.1 Valida uus hoolekogu juht järgmisel koosolekul.
2. Põhikooli õpilaste arvu suurendamine 2021/2022. õppeaastaks
Riina Veidenbaum selgitas, et vastavalt kehtivale kooli põhimäärusele (§ 16 (1) p 4) peab
hoolekogu andma nõusoleku, kui on tarvidus suurendada õpilaste arvu põhikooli klassides.
Põhikooli klassides võib määruse järgi olla kuni 24 õpilast, kuid praegu on linna õpilaste arvu
arvestades vajadus suurendada õpilaste arvu 26ni järgmistes klassides: 7b, 7c, 8a, 8b, 8c.
OTSUSTATI (6 poolt)
2.1 Anda luba nimetatud klassides õpilaste piirarvu suurendamiseks 26ni.
3. Arvamuse avaldamine kooli arengukava kohta
Riina Veidenbaum selgitas olukorda praeguse arengukavaga ning lisas, et käesoleval õppeaastal
kujundatakse kool ümber põhikooliks. Rakvere Gümnaasiumi kehtivas arengukavas on vaja
sisse viia järgmised muudatused: 1) kooli töötajate koosseisus puudub arendusjuhi ametikoht,
sellest ettepanek võtta arendusjuht arengukavast välja vastutajana; 2) nüüdisajastada

hoovimaja puudutav osa arengukavas, kuna peahoone kompleksis ei ole enam hoovimaja, see
on lammutatud; 3) täiendada õppesuundi puudutavat teksti, kuna 2021/2022. õppeaastal ei ole
koolis 10. klassidel õppesuundi.
OTSUSTATI (6 poolt)
3.1 Viia arengukavasse sisse nimetatud muudatused.
4. Ettepanek Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud 2021/2022. õa
koolivaheaegade muutmiseks
Riina Veidenbaum tegi ettepaneku muuta selle õppeaasta kaht kehtivat koolivaheaega
järgmiselt: 1) 2. vaheaeg 24. detsember 2021 – 09. jaanuar 2022 (koolivaheaeg algaks 1 tööpäev
hiljem); 5. vaheaeg 13. juuni 2022 – 31. august 2022 (koolivaheaeg algaks 1 tööpäev varem).
Niisugusele vaheaegade muutmisele on andnud oma heakskiidu ka lastevanemate üldkoosolek.
OTSUSTATI (6 poolt)
4.1 Muuta sel õppeaastal kahe koolivaheaja aegu vastavalt ettepanekule.
5. Ülevaade eelmisest ja käesolevast õppeaastast
Riina Veidenbaum rääkis eelmise õppeaastast ning ka käesoleva õppeaasta plaanidest. Ta andis
ülevaate õpilaste arvust mõlemas õppehoones.
Direktor rääkis koroonaaegsest õppetegevustest, sellest, et ligi pool eelmisest õppeaastast oli
kool distantsõppel, koldeid koolis ei tekkinud, koostöö Terviseametiga oli hea. Veidenbaum
selgitas, et keerulistes tingimustes oli ka midagi head: paranes õpilaste enesejuhtumise oskus,
õpetajaid koolitati veebikanalite kaudu.
Koolis on edukalt kasutusele võetud Office365, mis tagas ka distantsõppe ajaks ühtse
veebitundide keskkonna, mis omakorda muutis õpilaste elu lihtsamaks. Info liikumise ja
inimeste tunnustamise eesmärgil saadab direktor igal nädalal reedeti infokirja kogu
kollektiivile. Selle uuenduse on inimesed hästi vastu võtnud. Tallinna tänava õppehoone
tegemisi kajastatakse aktiivselt blogis, Vabaduse tänava sündmused on kooli kodulehel.
Direktor rääkis ehitustööde käigust: Vabaduse tänava varasem hoovimaja on lammutatud, sinna
kerkib linna põhikoolidele töö- ja tehnoloogiamaja; Vabaduse õppehoone väikeses majas ja
garderoobikorrusel renoveeriti ruumid, kus õpivad peamiselt HEV-õpilased; Tallinna tänava
hoones remonditi õpilaste WC-d.
Ettevõtliku kooli projektis säilitati baastase; liikuma kutsuva kooli projekti raames on toimunud
õuesõppetunde; Erasmus+ projektiga, millele augustis 2021 saadi rahastusotsuse kinnitus,
teevad meie kooli õpetajad koostööd mitmete teiste Euroopa koolidega; osaletakse Rakett69
projektis, on juba toimunud üks Rakett69 laager, korraldamisel on veel kaks laagrit; võtsime
10. klassi vastu Saksamaalt vahetusõpilase, kes on kohanenud hästi; kunstiõpetaja kirjutas
kevadel projektitaotluse ja augustis toimus õpihuvilaager.
Direktor andis ülevaate ka õppeaastast numbrites, muudatustest 10. klassi vastuvõtmisel, kus
sellel õppeaastal ei avatud õppesuundi ning õpilased keskenduvad peamiselt põhiainetele.

Huvipakkuvaid aineid saavad praegused 10. kl õpilased valida järgmisel sügisel
riigigümnaasiumis 11.klassis õppimist jätkates. Direktor tutvustas selle õppeaasta põhieesmärki
- gümnaasiumi ümberkujundamine põhikooliks.
Direktor rääkis ka koroonaviirusest koolis, sellest, et kollektiiv on suuremas osas
vaktsineeritud. Ta selgitas, et kool teeb Terviseametiga koostööd ning arvestab pidevalt
muutuva olukorraga.
Sven Hõbemägi küsis, kuidas on läinud digiõpikute kasutamine.
Riina Veidenbaum vastas, et digiõpikuid kasutatakse aktiivsemalt distantsõppe perioodil,
praegu kehtib õppeaasta alguses sõlmitud 3kuuline leping, jälgitakse, kui aktiivne on
kasutamine, ja sellest lähtuvalt otsustatakse edasised vajadused.
6. Hoolekogu koosolekute ajakava kooskõlastamine
Riina Veidenbaum tegi ettepaneku, et hoolekogu hakkaks senisest regulaarsemalt kohtuma, et
koostööd tõhustada, ning tegi ettepaneku kokkusaamiseks sel õppeaastal veel veebruaris ja
juuni alguses.
OTSUSTATI (6 poolt)
6.1 Saada kokku sel õppeaastal veebruaris ja juunis 2022.
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