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1. Muudatused hoolekogu koosseisus
Kooli toetava organisatsiooni esindajana on andnud nõusoleku osaleda hoolekogu töös Siim
Riisenberg – Kehtna Mõisa OÜ juhatuse liige, Rapla Noortekoja liige, tema laps õpib Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumis.
Seoses Allan Helde volituste lõppemisega gümnaasiumiastme lastevanemate esindajana (laps lõpetas
kevadel kooli) tuleb valida uus liige. Kehtiva korra kohaselt valitakse vanemate esindaja vanemate
koosolekul ja traditsiooniliselt lastevanemate komitee liikmete hulgast.
OTSUSTATI:
1. Esitada kinnitamiseks hoolekogu koosseisus kooli toetava organisatsiooni esindajana Siim
Riisenberg
2. Valida gümnaasiumiastme lastevanemate esindaja järgmisel lastevanemate komitee
koosolekul.

2. Info kooliaasta alguse kohta (J.Reimund) ja muud küsimused
Direktor J. Reimund andis ülevaate kooliaasta alguse edenemisest.
Kool jätkab gümnaasiumiosas meedia – ühiskonna ja looduse – reaali suundadega.
Hetkeseisuga õpib koolis 591 õpilast. Esimeses klassis alustas kummaski 26 õpilast, 10.klassis õpib 53
õpilast. Avaldati arvamust, et vastuvõtu tingimused võiks olla üheks hoolekogu teemaks.
Õpetajate ametikohad on komplekteeritud. Uued õpetajad algaval õppeaastal on Kirsti Solvak –
füüsika, Mailiis Meitsar – inglise keel, Kärt Pildre – inglise keel, Urve Uusberg – psühholoogia ja
perekonnaõpetus, Peeter Linnamäe – haridustehnoloog, Martti Raavel – IT spetsialist, Viljo Sinikas –
sport ja liikumine.
Valikainet on võimalik ka mujal omandada, näiteks osavõtuga TÜ Teaduskooli, TLÜ
Õpilasakadeemia, TTÜ Tehnoloogiakooli või tippsportlase spordiklubi treeninggraafikut arvestades.
Teatri- ja filmiõpetusel on uue vormina lisavõimalus oskuseid omandada ka laagris. Kehtna
informaatika ei läinud käiku huviliste vähesuse tõttu. J.R selgitas, et digioskused on plaanis siduda
aineõpetusega.
Hommikupudrust. Rapla Vesiroosi Tervisenõukogu eesotsas Pilvi Pregeliga korraldab proovinädala
22.-26.septembril, mil pakutakse kõigile soovijatele (õpetajad ja õpilased) hommikuputru moosi ja

piimaga kell 8.00-8.15. Hind 45 senti. Eelnevalt soovitakse teada sööjate arvu. Informatsiooni tuleks
jagada kooli kodulehe ja lastevanemate listi kaudu.
Informatsioon võeti teadmiseks

3. Haridusreformist Rapla vallas
Toimus mõttevahetus Rapla riigigümnaasiumi asutamise teemadel
27.augustil allkirjastasid haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ning Rapla vallavanem Ilvi
Pere ühiste kavatsuste kokkuleppe. Selle eesmärk on alustada läbirääkimisi sihiga avada Raplas
riigigümnaasium hiljemalt 1. septembril 2018.
Kohalviibijaid tegi nõutuks varem väljatöötaud hariduskomisjoni otsusega mittearvestamine ja
asjaosaliste puudulik informeeritus. Püüti aru saada, miks selline otsus tehti.
Oma jutuajamisest vallavanemaga antud teemal vahendasid J.Reimund, A.Tamm, A.Mutli. Vallal on
plaanis moodustada Rapla linnas kaks põhikooli ja üks riigigümnaasium. Riigigümnaasiumi asukohaks
pakutakse endine Ühisgümnaasiumi algklasside maja ja praeguste gümnaasiumite hooned
reorganiseeritakse põhikoolideks. Vastav tegevuskava on välja töötatud ja lähiajal tutvutakse Viljandi
Riigigümnaasiumi korraldusega. Muudatuste eesmärk on tõsta hariduse kvaliteeti eraldades põhikooli
ja gümnaasiumiastme ja vähendades gümnaasiumite arvu.
Kuna põhikooli hoonetes jääb vabu ruume, plaanitakse sinna tuua võimaliku variandina Rapla
Täiskasvanute Gümnaasium, hariduslike erivajadustega laste kool ja lasteaed, Muusikakool. Vallas on
moodustatud komisjon haridusküsimuste aruteluks. Komisjoni koosseisu ei ole avalikustatud.
Hoolekogul tekkis mitmeid küsimusi ja kahtlusi. Rapla valla arengukava ei näe ette kavandatavat
ümberkorraldamist. Kas on ikka vaja ümber korraldada kaks hästi toimivat ja omanäolist kooli?
Kohalviibijatele tundus see otsusena milline on huvigruppidele tänaseks põhjendamata ja selgitamata.
Kas kulutused uue gümnaasiumi väljaehitusele õigustavad ennast ja kuidas saab olema edasine
rahastamine? Mis saab õpetajatest, nende koormusjaotusest? Millega kindlustatakse kvaliteetsem
gümnaasiumiharidus? Kavandatava reformiga seoses tõenäoliselt ümberkaudsete valdade koolid
kahanevad veelgi.
Arutleti edasiste sammude üle. Kaaluti mõningaid arenguvariante, näiteks muusikakool Vesiroosi
kooli juurde.
Kooli administratsioonil paluti ära hinnata RVG alg- ja põhikooli osa ressursivajadused (klassiruumid,
õpetajad jms.) eesmärgiga aru saada, milline ressurss vabaneb uute võimalike funktsioonide jaoks.
Edaspidi arendada diskussiooni, et milliseid ettepanekuid võiks teha hoolekogu hariduskomisjonile.
Tehti ettepanek kutsuda lastevanemate üldkoosolekule valla esindajad – vallavanem, volikogu
esimees, hariduskomisjoni esimees ja haridusnõunik muutunud olukorda selgitama.

OTSUSTATI
1. Kutsuda lastevanemate üldkoosolekule 23.septembril vallavanem Ilvi Pere, Rapla
Vallavalitsuse haridusnõunik Tiina Roosimägi, volikogu esimees Tarmo Lukk ja
hariduskomisjoni esimees Margus Tamberg rääkima haridusreformist Rapla vallas.
2. Jätkata hoolekogus arutelu haridusreformiga seoses
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