
Rakke Kooli (edaspidi Kool) hoolekogu 12.02.2018. a. koosoleku protokoll 

 

Koosoleku kuupäev: 12.02.2018 

 

Koosoleku algus 17.30 ja lõpp 19.25 

 

Koosoleku toimumise koht: Faehlmanni tee 46, Rakke, 46301 Lääne-Viru maakond 

 

Koosolekust võtsid osa: hoolekogu liikmed: kooli direktor Igmar Matto, Merili Veelmaa, Riina 

Gull, Heneli Saulep, Helin Mattisen, Reet Ööpik, Irina Uuk 

Puudus: hoolekogu liikmed: Terje Sepa, Laas-Hendrik Lumberg. 

Päevakord: 

1. Vaktsineerimine 

1. Vaktsineerimine 

Kuulati: Rakke Kooli direktor Igmar Matto tutvustab probleemi olemust: Ta kutsus kokku 

erakorralise hoolekogu koosoleku. Probleem seisnes selles, et bioloogiaõpetaja Marliis 

Newsome propageeris bioloogiatunnis vaktsiinivastasust.  

Üheksanda klassi õpik käsitleb just vaktsiine ja seal on märgitud, et vaktsineerimata jätmine on 

teiste ees vastutustundetu. Ta pöördus Facebooki grupi „Ravimite ja vaktsiinide kõrval toimed” 

poole ja tunnistas seal, et rääkis lastele vaktsineerimise ohtudest, näitas filmi „Vaikne 

epideemia” ja lasi ette lugeda „hämmastavaid fakte sellest, kuidas vaktsineerimisest hoolimata 

on epideemiad puhkenud ja inimesed nagu kärbsed surnud”.  

Need kommentaarid jõudsid ka Haridus- ja Teadusministeeriumini. Sealt öeldi kommentaariks, 

et õpetajad peavad siiski lähtuma oma tegevuses riiklikust õppekavast. Kuid kuna õpetaja 

käsitles vaktsineerimise teema pahupoolt jättes rääkimata vaktsineerimise pluss pooltest siis 

tekkis sellest suur probleem.  

Lapsed rääkisid sellest ka kodudes oma vanematele ja direktori käest päriti aru kas vastab ka 

see tõele, et õpetaja Marliis Newsomel pole pedagoogilist haridust.  

Rakke Kooli direktor Igmar Matto kommenteeris seda nii, et tõepoolest see nii on, kuid lisas, 

et Marliis Newsome on väga hea kunstiõpetaja, tal on alati väga häid ideid ja ta saab oma 

tööülesannetega väga hästi hakkama.  

Kuna hetkel ei olnud võtta vastava kvalifikatsiooniga õpetajat ja kunstiõpetajal oli liiga väike 

koormus siis antigi talle veel loodusõpetuse ja bioloogia tunde. Väikesesse maakooli on väga 

raske saada vastavaid aineõpetajaid. Tekkis ka küsimus, mis saab õpetajast? 



Kooli direktor Igmar Matto ütles, et temal oleks väga kahju kui selle arusaamatuse tõttu peaks 

ta õpetajast ilma jääma. Ta lisas ka, et õpetajale on tehtud noomitus ning õpetaja on vabandanud 

ja andnud omapoolsed selgitused. Hetkel õpetaja jätkab oma tööd edasi. 

 

Ettepanekud:  

Riina Gull: Pereõed võiksid sellel teemal lastele ja õpetajatele koolis selgitusi jagada. Nemad 

on läbinud selle teemalisi kursuseid ning võiks uurida kogukonna käest, kas oleks niisuguse 

loengu vastu ka suurem avalik huvi.  

Merili Veelmaa: Jätame teema jälgimisele. 

Otsustati: Jätta antud teema jälgimisele. 

Hääletati: Kõik kohalviibinud olid poolt, vastuhääli ei olnud. 

 

Merili Veelmaa                                                                                                  Irina Uuk 

Esimees                                                                                                            Protokollija 


