Rakke Kooli (edaspidi Kool) hoolekogu 16.01.2019. a koosoleku protokoll
Koosoleku kuupäev: 16.01.2019
Koosoleku algus 18.00 ja lõpp 20.00
Koosoleku toimumise koht: Faehlmanni tee 46, Rakke, 46301 Lääne-Viru maakond
Koosolekust võtsid osa: hoolekogu liikmed: Riina Gull, Helin Mattisen, Merili Veelmaa, Reet
Ööpik, Igmar Matto, Aare Treial, Irina Uuk.
Puudus: hoolekogu liikmed: Heneli Saulep, Kadri Prinken, Ronald-Hoss Rückenberg.
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1. Rakke Kooli kodukord
Kohalviibijad arutasid taas Rakke Kooli kodukorda. Kooli direktor Igmar Matto ütles, et
arvesse on võetud hoolekogu liikmete arvamused ja ettepanekud, tehtud on mõningad
parandused ja keelelised korrektuurid. Väike-Maarja valla haridusnõunik Aare Treial tegi
ettepaneku muuta sõnastust peatükis 15 Tugi ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise
kord punktis 15.3 alapunktis 15.3.5. õpilasega tema käitumise arutamine juhtkonnas,
õppenõukogus või hoolekogus. Õpilast ei kutsuta hoolekogu ette arutamaks tema käitumist.
Hääletati: poolt 7, vastu 0
2. 2019. aasta eelarve projekti tutvustus
Rakke Kooli direktor Igmar Matto tutvustas 2019. aasta eelarve projekti. Kooli juhtkond on
eelarvega rahul. Eelmisel aastal remonditi algklasside ruumid. Sellel aastal on plaanis teha
värskendus kunsti- ja keemiaklassis. Riina Gull küsis ka logopeedi vastuvõtu kohta. Kooli
direktor vastas, et logopeedilist konsultatsiooni jätkuvalt koolil ei ole. CV Keskuses
kuulutatakse nii sügisel kui kevadel, kuulutust hoitakse üleval kuu aega, sest see on kulukas.
Vald omalt poolt on proovinud panna kokku motivatsioonipaketti (palganumber, korter), et
meelitada siia maakohta logopeedi, kuid soovijaid ei ole.
Hääletati: poolt 7, vastu 0

3. Rakke Kooli põhimäärus
Rakke Kooli põhimääruse muudatustest andis ülevaate Väike-Maarja haridusnõunik Aare
Treial.
Muudeti: § 2. Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Lääne-Virumaa, Rakke alevik (maha võeti
postiaadress).
§ 5. Hoolekogu sõnastus muutub lühemaks.
§ 6. lõige 5 punkt 2 on muudetud – õige on, et direktor:
2) kinnitab õpilasesinduse põhimääruse, koolitöötajate koosseisu, juhtkonna koosseisu ja
ülesanded;
§ 11 lõige 2 kohandatakse – kaotatakse ära sõna „õpilaskodu“. Rakke koolil õpilaskodu enam
ei ole.
Tehakse veel väiksemad keelelised korrektuurid ja parandused. Lõplik tekst kohandatakse ja
ühtlustatakse Väike-Maarja Gümnaasiumi põhimäärusega ja esitatakse kooli õppenõukogule.
Hääletati: poolt 7, vastu 0
4. Rakke Kooli õppekava
Õppekavas muudatusi ei ole.
Hääletati: poolt: 7, vastu 0
5. Info
24. jaanuaril on planeeritud ümarlaud, kus osalevad kooli juhtkond, lapsevanemad ja koolis
töötavad tugiisikud.
Jätkuvalt on tugev koostöö Rakkes asuva lubjatehasega Nordkalk. Lapsed on käinud
ekskursioonil lubjatehases, samuti kohalikes karjäärides. Nüüd avaneb võimalus külastada ka
Vasalemma karjääri ja kontorit. Firmal asub Soomes töötreeningu kaitsebaas ja ka sinna on
Nordkalk pakkunud Rakke kooli õpilastele ekskursiooni. Kuna Rakke Kool on ettevõtlike
koolide liige siis pool sõitu rahastatakse ja pool on omaosalus.
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