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RAKKE GUMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEKU

PROTOKOLL NR 1.

Rakke

Hoolekogu koosoleku algus 18.00 ja l6pp 20.30

Juhatas: llle Lavrentjev

Protokollis: Triinu Pohlak

Koosolekust v6tsid osa hoolekogu liikmed: Kati Kirsipuu, Janar Rtickenberg Reet Oopik, lvo

Salus, llle Lavrentjev, Triinu Pohlak, Lembitu Kanarbik, Ruth Leinasaar.

Osales: Arvo Sakjas

Pdevakord:

1. Piievakorra kinnitamine

2. Hoolekogu esimehe valimine

3. Hoolekogu moodustamise kord ja t66kord tutvustamine

4. Hoolekogu rilesanded ja pddevus (P6hikoolija Grimnaasiumi Seadus S73)

5. Rakke Gtimnaasiumi kodukord muutmine - arvamuse andmine

6. Rakke Gtimnaasiumi 6pilase kooli vastuv6tmine rildised tingimused ja kord ning

koolist vdljaarvamise kord muutmine - arvamuse andmine

7. Rakke Giimnaasiumi 2015 a. eelarve projekti kohta arvamuse andmine

8. Hoolekogu 2OL4/2A$ 6a tciciplaani koostamine

Pdevakorrapunkt nr 1

Pdevakorra kinnitamine

Pdevakorda tehti kaks muudatusettpanekut: Lembitu Kanarbik tegi ettepaneku valida lisaks

hoolekogu esimehele ka hoolekogu aseesimees. Hoolekogu esimeheks llle Lavrentjev ja

aseesimeheks lvo 5alus.

Kati Kirsipuu tegi ettepaneku valida protokollijaks Triinu Pohlak.

Otsus: Muudatustega pdevakord kinnitati riksmeelselt.

Pdevakorrapunkt nr 2

Hoolekogu esimehe valimine

Otsus: Uksmeelselt valiti hoolekogu esimeheks llle Lavrentjev ja aseesimeheks tvo Salus.

Protokollijaks Triinu Pohlak.

llle Lavrentjev Triinu Pohlak
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Pdevakorrapunkt nr 3

Hoolekogu moodustamise kord ja t66kord tutvustamine

Arvo Sakjas tutvustas hoolekogu moodustamise korda ja t66korda.

Otsus: Hoolekogu v6ttis info teadmiseks.

Pfrevakorrapunkt nr 4

Hoolekogu tilesanded ja pddevus

Arvo Sakjas andis rilevaate hoolekogu tilesannetest ja pddevusest.

Otsus: Hoolekogu v6ttis kuuldu teadmiseks.

Pdevakorrapunkt nr 5

Rakke Grimnaasiumi kodukord muutmine

Direktor selgitas, et seoses videovalves0steemi kasutamisega koolis tuleb kooli kodukorda

lisada ka selle stisteemi kasutamise kord. Samution vaja lisada kodukorda kooli

territooriu mil filmimise ja pildistam i 
je kord.

Otsus: Hoolekogu tutvus kooli kodukord lisa 2 ja3. Otsustati muudatusettepanekud heaks

kiita.

Pievakorrapunkt nr 6

Rakke Gtimnaasiumi 6pilase kooli vastuvOtmine tildised tingimused ja kord ning koolist

vdljaarvamise kord muutmine.

Direktor Arvo Sakjas selgitas, et seoses 10. klassi mitte avamisega tuleb teha muudatused

,,Rakke Gtimnaasiumi 6pilase kooli vastuv6tmine rildised tingimused ja kord ning koolist

vdl.iaarvamise kord".

L. 5 f tg. 6 algus: ll - lX ja Xl - Xll klassi vastuv6tmiseks...

2. 5119.6 pa ja 5trihistada.

3. I 1 le. 7 algus: ll - lX ja Xl - Xll klassi vastuv6tmiseks...

Otsus: Hoolekogu otsustas ettepanekud heaks kiita.

Triinu Pohlak

Koosoleku protokollija

llle Lavrentjev
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Pievakorrapunkt nr 7

Rakke Gtimnaasiumi 2015 a. eelarve projekti kohta arvamuse andmine

Direktor andis iilevaate Rakke Grimnaasiumi 2015 a. eelarve projektist.

Otsus: Hoolekogu tutvus ette antud eelarve projektiga ja andis sellele positiivse arvamuse.

Fiievakorrapunkt nr 8

f-{oolekogu 2OL4/ 20LS 6a todp I a an i koosta m i ne

Otsus: Arutelu kdigus otsustati kokku saada vdhemalt 3 korda aastas, vastavalt vajadusele.

Hoolekogu esindab pedagoogide toolev6tmise konkursikomisjonis hoolekogu esimees v6i

tema poolt rnddratud hoolekogu liige.

Jdrgmise koosoleku aega ei mddratud, kokku saadakse vastavalt vajadusele jaanuari l6pus

v6iveebruari alguses.

llle Lavrentjev Triinu Pohlak
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