Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi Hoolekogu
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpetajate tuba

28.november 2012

Algus kell 18.00, lõpp kell 20.30
Juhatas: kooli direktor Jaan Reimund (valimised) ja hoolekogu esimees Andrus Tamm
Protokollis Ingrid Lenk
Võtsid osa kõik hoolekogu liikmed: Katrin Velleste, Ilmar Vaabel, Eha-Mai Karu, Andrus Tamm, Kalev
Aasrand, Allan Helde, Kristel Põhjala, Ingrid Lenk, Ants Tammar, Aljona Veresinina, Kristi Loit
Osales direktor Jaan Reimund
Kutsutud: kooli haldusjuht Ivo Rüütalu
PÄEVAKORD
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
2. Hoolekogu tegevuse planeerimine
3. Ettepanekud volikogu esindaja valimiseks RVG hoolekogusse.
4. Kooli toitlustaja Baltic Restaurants Estonia AS ettepanek koolitoidu piirhinna tõstmiseks.
5. RVG 2013.a eelarve taotlus.
1.Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
Hoolekogu esimehe ja aseesimehe kanditatuurid ja hääled – Andrus Tamm 9, Kalev Aasrand 1, Ilmar
Vaabel (taandas ennast ise).
Ettepanek protokollija valimiseks – Ingrid Lenk 10 häält.
OTSUSTATI:
1.1. Valida Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi Hoolekogu esimeheks Andrus Tamm ja aseesimeheks
Kalev Aasrand ning protokollijaks Ingrid Lenk
2. Hoolekogu tegevuse planeerimine
KUULATI, ARUTATI, TEHTI ETTEPANEKUID
Ettepanekud koosolekute toimumise aja ja info vahetamise kohta. Käia koos tihedamini,
regulaarsemalt. Erinevad pakkumised – kord kuus, kaks korda veerandis, kindlal nädalapäeval näiteks kolmapäeval kell 18.00 Siis jõuaks teemasid sügavuti käsitleda. Oluline on ettevalmistus
(teemad ette teada). Koosoleku pikkuseks võiks olla max 1,5 tundi. Arutelu saab korraldada ka meili
teel (näiteks äsja koolitoidu hinnaküsimus otsustati e-hääletusega), see oleks ka aja kokkuhoid.
Eelnevalt peaksid liikmed teada andma osalusest või mitteosalusest.
Järgmine koosolek toimub 16.jaanuar, kolmapäev kell 18.00.
Ettepanek. Kooli kodulehele hoolekogu esimehe kontaktandmed - telefoninumber ja meiliaadress.
Ettepanek. Võiks olla hoolekogu liikmete list – siis on teemade väljapakkumist kergem teostada.
Sellega võiks tegeleda kooli IT spetsialist Edmund Laugasson.
Ettepanek. Uuel kooli kodulehel võiks olla ka otsingusüsteem.
Ettepanek. Kooli kodulehele ja õpetajate postiloendisse võiks panna hoolekogu protokolli otsused,
ettepanekud, refereeringu.
J.Reimund tutvustas kooli põhimääruse kohaselt hoolekogu ülesandeid (vaata http://www.rvg.edu.ee/)

J.Reimund tutvustas kooli peamisi tegevussuundasid 2012-2013 (lühendatud väljavõte kooli
kodulehelt):
• Alustatakse III kooliastme loovtööde korraldamisega.
• Sõnastatakse õppekava üldosa lõplik tekst.
• Koostatakse uued ainekavad vastavalt riiklike õppekavade rakendussätetes esitatud
tähtaegadele.
• Koostatakse gümnaasiumi õppesuundade kirjeldused
• Koostatakse, analüüsitakse ja täiendatakse õppesuundade ainekavu ja praktikajuhendeid.
• Sisustatakse raamatukogu teabetuba
• Koostatakse spordiplatside ideekavand
• Ehitatakse välja parkla
• Hangitakse juurde 9 projektorit
• Koostatakse ekskursioonide, õppekäikude ja ainepäevade plaan
• Täiendatakse ennetavate abinõude tegevuskava (erivajaduste arvestamiseks)
• Korraldatakse kooli 25. juubeli sündmused.
• Määratletakse muusikastuudio tegevus
• Analüüsitakse ja määratletakse ainekomisjonide ja koostöönõukogu funktsioone
• Uuendatakse hoolekogu koosseis
• Täpsustatakse lastevanemate komitee funktsioone ja arutlustemaatikat
• Algatatakse uusi koostöökontakte väliskooslustega
• Täiendatakse tunnustussüsteemi.
Seaduse järgi peaks hoolekogu tegevuse planeerimine toimuma septembrikuu jooksul.
Direktor ootab enamus valdkondades hoolekogu arvamusi.
Küsimus – kas teha lastevanemate komiteega ühiskoosolekuid ja kes võiks seda juhtida, edaspidi vajalik
täpsustada selle organisatsiooni funtsioone.
Lahendamist vajab muusikastuudio juriidilise vormi küsimus. Stuudio õpetajad V.Soonberg, M.Arme,
E.Reimann, A.Surva.
I.Rüütalu – kevadel tuleb kooli parkla teele killukate. Liiklusmärkide ja viitade paigaldus võttis kaua aega.
Kiirem tee on ise toimetada, kui käia palumas. Tänavavalgustus ei peaks olema kooli eelarvest.
J.R. - Koolil on plaanis minna 3 õppesuuna peale (olemasolevad 4 liituvad), töögrupp lõpetab märtsis.
A. Tammari info valla esindajana. Kahe aasta jooksul ei toimu reformimist. Lõpetanud komisjoni töö
oli pealiskaudne, puudus statistika. Enne valimisi ei tehta otsuseid. Poliitiline surve on tugev.
Vallavalitsus tahab lahutada põhikooli ja gümnaasiumi. Uus komisjon detsembris. Oodatud on
ettepanekud (kooli esindavad õppealajuhatajad ning hoolekogu esindaja).
Ettepanek valida Andrus Tamm hoolekogu esindajana uude valla haridusreformi töörühma ja kooli
vanempedagoogi atesteerimiskomisjoni liikmeks.
J.R. Plaanis on lastevanemate rahulolu uuring.
Küsimus – kas on olnud ka õpilaste ja õpetajate uuringuid? J.R. Õpetajatele viimane oli sept. 2012
Eesti-Soome koostööprojektina küsimustik „Töötajate heaolu edendamine koolis“. Õpilastel igal aastal.
Võiks korraldada ideekonkursi õpilastele „Millises koolis tahaksin õppida“
J. Reimund - 13. detsembil toimuvale koolitöötajate jõulusöögile Luhtre turismitalus on oodatud ka
hoolekogu liikmed.
Informatsioon võeti teadmiseks.
OTSUSTATI
2.1. Info vahendamiseks hoolekogu liikmete vahel luua postiloend
2.2. Järgmine hoolekogu koosolek toimub 16.jaanuaril 2013.
2.3. Andrus Tamm on hoolekogu esindaja valla haridusvõrgu korrastamise töörühmas ja liige
kooli vanempedagoogi atesteerimiskomisjonis

3. Ettepanekud volikogu esindaja valimiseks RVG hoolekogusse.
A. Tammari praegused vallapoolsed volitused kehtivad järgmiste valimisteni, ta kuulub valla
hariduskomisjoni. Soovib kooli hoolekogu liikmena jätkata. Saab aidata teravate probleemide
edastamises, haridusreformi osas (pooldab gümnaasiumi allesjäämist Vesiroosi). Varasematel aegadel
on olnud hoolekogus aktiivne osaleja (lapsed õppisid Vesiroosis)
OTSUSTATI
3.1. Valla esindajana kooli hoolekogus jätkab Ants Tammar
4. Kooli toitlustaja Baltic Restaurants Estonia AS ettepanek koolitoidu piirhinna tõstmiseks
ARUTATI
Kuna koolitoidu piirhinna tõstmine tuli ära otsustada 21.novembriks, toimus eelnevalt e-koosolek ja ehääletus (protokoll saadetud Rapla Vallavalitsusele). Oleme tutvunud vastava taotluse, toiduhinna
kujunemise ja hinnavõrdluse andmetega.
Vastavas otsuses olime nõus taotlusega tõsta õpilase koolitoidu hinda alates 01.01.2013 0,99 eurolt
1,10 euroni.
Toitlustajaga on leping 2010-2015.
A.Tammar – 1.10 EUR lõpeb krahhiga. Firma ei suuda taset säilitada. A.T. tutvustas koolitoitlustamist
Kohilas (töötajad kooli alluvuses, lõuna hind 1.28, kvaliteet väga hea, peaaegu kõik söövad, lisaks
tasuta hommikupuder).
Arutleti toidu kvaliteedi üle RVG-s. Vahetevahel on toit maitsetu, suppi süüakse vähe. Võiks olla
soolatops. Sisse tuuakse kooritud kartulid ja pooltooteid.
Koolil on koolipiima ja puu- ja juurvilja toetus.
Olemas on tagasiside vihik, aga enamus ei tea sellest. Tagasiside võiks olla samal päeval
Ettepanek. Õpilasesindus võiks midagi ette võtta selles vallas (tagasiside koolitoidu kohta). Lisaks
võiks ÕE arutada ka hoolekogu teemasid.
Pudruhommikud (käsitleti koosoleku alguses ja lõpus). Arutati võimalusi pudruhommikute
korraldamiseks, näiteks proovinädalana. Toitlustaja pakkus hommikupudru hinnaks 50 senti, mis on
õpilastele ilmselt palju. Joogipiima pudru tegemiseks kasutada ei või. Ettepanek – kool teeb projekt,
kalkulatsioonid, mõtleb läbi korralduse.
Tasuta jõulusöök kõigile õpilastele tuleb ka sel aastal.
Ettepanek jätkata koolitoidu teema arutelu eposti teel.
Informatsioon võeti teadmiseks
5. RVG 2013.a eelarve taotlus (Jaan Reimund)
KUULATI
Kohalolijatel oli võimalus tutvuda juba varasemalt maili teel saadetud taotluse sisuga
Valla poolt on lubatud majanduskulusid tõsta kuni 2%.
Küte, elekter, vesi, toitlustus – neid kulusid ei tohi nö liigutada.
RVG 25. juubeliks on lisatud 7000 euri.
Elektrikulusid võib suurendada 20%, kuna 2012 oli märgatav kokkuhoid.
Aula toolid on olemas, üks osa summast on veel maksmata. Plaanis osata veel projektoreid.
Küsimus – Kas õpetajate rahaline toetus valla poolt on olemas.
J.R – Veel on lahtine (klassijuhataja tasu, tugisüsteemid, kes saavad kohalikust omavalitsusest). Samuti
on lahtine riiklik palgatõus. Võrreldes keskmise palgaga võib õpetaja palk isegi langeda.
Probleem on töövihikute ja õpikute kallinemine ja suurus (koolikott on raske).
Lisaraha üritusteks tuleb projektidest.
Eelarve kinnitatakse märtsis.
Informatsioon võeti teadmiseks
Andrus Tamm
Juhataja

Ingrid Lenk
Protokollija

