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Rakke Kooli (edaspidi Kool) hoolekogu 16.09.2019. a. koosoleku protokoll 

 

Koosoleku kuupäev: 16.09.2019 

Koosoleku algus: 17.30 ja lõpp 18.40 

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

Juhatas: Merili Veelmaa 

Protokollis: Irina Uuk 

Koosolekust võtsid osa:  Riina Gull, Merili Veelmaa, Reet Ööpik, Heneli Saulep, Irina Uuk. 

Kaasatud: Igmar Matto, Aare Treial 

Puudusid:  Helin Mattisen, Kadri Prinken, Ronald-Hoss Rückenberg 

Päevakord:  

1. Õpetajate ja tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute 

ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord. 

2. Tekli statuudi loomine. 

3. Info. 

1. Õpetajate ja tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute 

ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord. 

Käesolev kord on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §74 alusel. Kord on 

kehtestatud kooli hoolekogus 16.09.2019 protokolli nr.8 otsusega. Koosoleku dokumendid 

saadeti hoolekogu liikmetele meili teel. Koosoleku juhatas sisse hoolekogu esimees Merili 

Veelmaa. Väike-Maarja valla Haridusnõunik Aare Treial tutvustas esimest päevakorra punkti.  

 

Aare Treial: Kas on küsimusi? 

Heneli Saulep: Punktis 8 alapunkt 3) kandidaadile esitatavaid nõudeid, pealkirjaga Konkursi 

väljakuulutamine ja dokumentide esitamine, ei jäänud silma täpsemad nõudmised 

kandidaadile. Oleks hea, kui oleks kindel ametijuhend. Palun selgitage. Silma jäid ka mõned 

kirjavead ja dokumendi mitte kõige parem vormindus. 

Aare Treial: Ametijuhend võib olla, kuid tingimata ei pea olema. 

Igmar Matto: Koolides ei ole ametijuhendeid kuulutustel olnud. 

Riina Gull: Tekkis küsimus punkti 43 pealkirja Konkursi luhtumine ja uue konkursi 

kuulutamine suhtes, seal on ühes jorus pedagoogidega ka kasvataja ja ringijuht. Tundub 

kuidagi, et kui kasvataja või ringijuht ei oma kvalifikatsiooni, siis ta ei saagi seda ametikohta. 

Kas seda ei saaks kuidagi ümber sõnastada.? 

Punkt 43:Kui teiste pedagoogide (kasvataja, ringijuht, õpiabirühma õpetaja, logopeed, 

koolipsühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog jt) vaba ametikoha täitmiseks korraldatud 

konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat pedagoogi või konkurss luhtus, jääb 

ametikoht täitmata ja kuulutatakse välja uus konkurss. 
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Aare Treial:  Kas punktis 43 kasvataja ja ringijuht jäävad loetelusse või lähevad maha, 

arutame ja anname hoolekogule teada. 

Igmar Matto: Punktis 31 ja 40 on sõnastus, et protokollija saadab teavitusi kandidaatidele, kas 

seda võib teha hoopis koolisekretär? 

Aare Treial: Siis tuleb dokumendis sõnastus ära muuta. 

 

Punkt 31: Kandidaatidele, kes tunnistati ametikohale mittevastavaks, saadab protokollija 

protokollist väljavõtte hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval viiendal tööpäeval. 

 

Punkt 40: Komisjoni protokollija teavitab kandidaate nende suhtes vastuvõetud otsusest 

kirjalikult kümne tööpäeva jooksul pärast punktis 38 märgitud otsuse tegemist. 

 

Otsustati: Parandatakse vead vormiliselt ja tehakse sisulised muudatused. 

Hääletati: Poolt 7 ; Vastu 0 

2. Tekli statuudi loomine. 

Tekli statuudi tutvustas Rakke Kooli direktor Igmar Matto. 

Igmar Matto: Sellest õppeaastast on meil siis saadaval ilusad meie enda kooli logoga teklid. 

Esimesse klassi tulijatele kingib teklid kool, teised klassid saavad teklid ise osta. Tekli 

kandmine ei ole kohustuslik vaid soovituslik. Info on stuudiumis üleval. 

Riina Gull: Info võiks ka kooli kodulehel üleval olla, siis saavad ka vilistlased tekli omale 

osta, kes seda soovivad.“ 

Heneli Saulep: Silma jäi see, et väga palju on dokumendi koostamisel kasutatud „ning“ sõna. 

See sõna on negatiivse alatooniga. Võib olla vaadata üle ka punkt 12, kus on kirjas, et 

väljaspool kooli on õpilasel alati lubatud teklit kanda. Sinna saab lisada näiteks, et järgides 

eespool mainitud nõudeid või hea tava.“ 

Merili Veelmaa: Tekli väljastamise kord punkt 6 on sõnastus kuidagi imelik. Kas seal peaks 

olema Rakke Kooliga või midagi muud. Numeratsioon on ka kuidagi kummaline. 

Aare Treial: Tekli kandmise kord sobiks ümber sõnastada näiteks nii: „endistel ja praegustel 

Rakke Kooli õpilastel“. 

Otsustati: Vaadatakse ja võetakse arvesse antud ettepanekud ja parandatakse vead. 

Hääletati: Poolt 7; Vastu 0 

3. Info  

Igmar Matto: Kool on alanud ja lapsed on erksad. Meid on tabanud tõeline beebibuum. Kolm 

õpetajat on minemas dekreeti. Oktoobris  lahkub töölt  kooli infojuht. Kaks õpetajat on 

liitunud „Veel Paremaks“ (VEPA) programmiga. VEPA on Käitumisoskuste Mäng, mida 

õpetaja saab kasutada tunnis õpitegevust katkestamata. See programm sobib eriti hästi 

algklasside õpilastele. Tahame alustada korvpalli ringiga. Treener tuleks Kadrinast (Kadrina 
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Karud), sellepärast teeme küsitluse stuudiumis, kes sooviksid trenni tulla. See on väga oluline, 

et lapsed trennis kohal käiksid, palju sõltub ka vanematest, kes toetavad oma laste trennis 

käiku, kes mitte. Alguses on huvilisi palju, aga pärast jääb ainult kaks kolm last ja nii 

vähestega palli ei mängi. Hetkel on kõik õpetajad olemas. 

Riina Gull: Kas logopeedi otsimiskuulutus oli ka suvel kuskil üleval? 

Igmar Matto: Logopeedi kuulutus oli kevadel üleval. Suvel ei olnud ja siis me panime uuesti 

26.augustil kuulutuse. 

Riina Gull: Kui me peaksime logopeedi saama, kas siis mahuks üks logopeed veel sinna 

logopeedipaketti? 

Aare Treial: Väike- Maarjasse me saame ühe logopeedi juurde. Juhul kui siia logopeed tuleb, 

siis saame selle summa lisaeelarvest. 

 

Hoolekogu Juhataja: Merili Veelmaa 

Protokollija: Irina Uuk 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


