Rakke Kooli (edaspidi Kool) hoolekogu 23.01.2018. a. koosoleku protokoll
Koosoleku kuupäev: 23.01.2018
Koosoleku algus 17.30 ja lõpp 20:30
Koosoleku toimumise koht: Faehlmanni tee 46, Rakke, 46301 Lääne-Viru maakond
Koosolekust võtsid osa: hoolekogu liikmed: kooli direktor Igmar Matto, Merili Veelmaa, Helin
Mattisen, Heneli Saulep, Reet Ööpik, Irina Uuk.
Puudus: hoolekogu liikmed: Terje Sepa, Laas-Hendrik Lumberg, Riina Gull.
Päevakord:
1. Protokollija valimine
2. Hoolekogu esimehe valimine
3. Hoolekogu aseesimehe valimine
4. Eelarve projekti tutvustus
5. Koolivaheajad
6. Õppimist toetav hindamine
7. Info
1. Protokollija valimine
Otsustati valida protokollijaks Irina Uuk. Küsimus oli kui tihti kutsuda kokku hoolekogu.
Otsustati, et üks kord kvartalis.
2. Hoolekogu esimehe valimine
Otsustati valida Merili Veelmaa.
3. Hoolekogu aseesimehe valimine
Otsustati valida Helin Mattisen.
4. Eelarve projekti tutvustus
Kuulati: Rakke Kooli direktor Igmar Matto tutvustab hoolekogule Väike-Maarja valla 2018.
aasta eelarvet. Rakke kooli tegevuskuludeks on planeeritud 674 748 eurot (15,5% valdkonna
põhitegevuse kuludest). Personalikuludeks on planeeritud 489 867 eurot. Rakke kool tegutseb
alates 2016. aasta sügisest põhikoolina ning sellest ajast alates on kõik kooli kulud
põhihariduse otsekulud. Rakke koolis õpib 124 õpilast. Rakke Kool esitas oma põhjendatud
ettepanekud uuele vallale eelarve koostamiseks ja enamus neist said täidetud. Küll arvasid
uued vallajuhid, et Rakke Koolis on liiga suured juhtimiskulud. See tähendab seda, et
arutlusele tuleb kooli õppealajuhataja koha püsima jäämine. Kuna ühises vallas on nüüd mitu
kooli, siis on kulud suuremad. Samuti arvati valla poolt, et vähendada tuleb ka kooli
majanduspersonali. Hoolekogus tuli jutuks ka Rakke Kooli maja suur küttekulu. Rakke Kooli

ja lasteaed „Leevike“ asutused saavad oma sooja Niidu tn. katlamajast. Selles katlamajas
köetakse hakkepuiduga (teistes katlamajades köetakse kütteõliga, mis on oluliselt kallim),
kuid soojahind on kõigil üks.
Hoolekogu otsustas ühiselt, et kogukonna hääl siinkohal on oluline ning ametikohtade
teemat tuleb veel ühiselt arutada.
Hääletati: Kõik kohalviibinud olid poolt, vastuhääli ei olnud.
5. Koolivaheajad
Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister. Vaheajad kestavad tavaliselt ühe nädala,
väljaarvatud jõuluvaheaeg. Haridus- ja Teadusministeerium soovitab koolidel jälgida ministri
kehtestatud vaheaegu. See võimaldab paremini korraldada õpilastele ja õpetajatele suunatud
üleriigilisi üritusi, samuti on oluline lastevanemetele perega puhkuse planeerimiseks. Kuigi
koolidele on seadusega jäetud võimalus ministri määratud aegadest erinevalt koolivaheaegu
kehtestada, tuleks seda teha siiski kaalutletult, erandkorras ja põhjendatud juhtudel.
Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja
teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega, et koolis
on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat,
kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.
Vaheajad ministri poolt määratud juba järgmiseks kolmeks õppeaastaks:
2018/2019. õppeaastal
I vaheaeg 22. – 28. oktoober 2018;
II vaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;
III vaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill – 28. aprill 2019;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019.
2019/2020. õppeaastal
I vaheaeg 21. – 27. oktoober 2019;
II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;
IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020;
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10, juuni – 31. august 2020.
2020/2021. õppeaastal

I vaheaeg 19. 25. oktoober 2020;
II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;
III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;
IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 19. aprill – 25. aprill 2021;
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august.
Enamus koole on läinud juba viie vaheaja peale. Hoolekogu arvamus oli, et proovime ja
vaatame kuidas see lastele sobib. Kooli direktor edastas meile vallavalitsuse poolse palve, et
22. aprillil on Väike Maarjas Lurichi kuju suurejooneline avamine ja pidulikule sündmusele
on oodatud kõik valla koolid. Selleks päevaks on tellitud transport, mis viib terve kooli
õpilased sihtkohta ja tagasi. Kuna 22. aprill on pühapäev ja pealegi veel koolivaheaja päev siis
õpilasesinduse soov oli, et selle päeva arvelt saaksid lapsed ühe päeva varem suvevaheajale.
Hoolekogu otsustas, et 2018/2019. õppeaastal, on Rakke Koolis viis vaheaega. Arvesse
võtta õpilasesinduse soovi lasta lapsed üks päev varem suvevaheajale.
Hääletati: Kõik kohalviibinud olid poolt, vastuhääli ei olnud.
6. Õppimist toetav hindamine
Riiklikes õppekavades on lisandunud uus hindamise käsitlus ning uue mõistena on sisse tulnud
kujundav hindamine. Kujundava hindamise kõrval kasutatakse ka terminit: õppimist toetav
hindamine. Rakke Koolis arendatakse edasi õppimist toetavat hindamist. Õppimist toetav
hindamine võimaldab nii õpilasel kui õpetajal teha oma tööd teadlikumalt, isikupärasemalt ja
huvitavamalt. Arutlusele tuli ka kas kaotada ära numbriline hindamine. Meie koolist
numbriline hindamine ei kao, arvati, et see kasvatab lapses rohkem vastutustunnet, sest halba
hinnet ei taha ju keegi. Veel arvati, et numbrilistest hinnetest tunneksid kõige enam puudust
lapsevanemad.
Otsustati alles jätta numbriline hindamismeetod ja arendada paralleelselt edasi toetavat
hindamist, et neid koos kasutada.
Hääletati: Kõik kohalviibinud olid poolt, vastuhääli ei olnud.
7. Info

Merili Veelmaa
Hoolekogu esimees

Irina Uuk
Protokollija

