
 

RAATUSE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  

 

Koht: Raatuse Kool 21.08.2018  

Aeg: Algus kell 16.00, lõpp kell 18.00  

Juhataja: Margus Jäger 

Protokollija: Piret Sapp 

Osalejad: Margus Jäger, Sigrid Karelson, Priit Laanoja, Piret Sapp, Kristi Eelmäe, Rene 

Leiner, Mai Torim, Mihkel Laar, Toomas Kink ja Lauri Kõlamets.  

Puudusid: Piret Jõul, Rein Laiuste, Jaak Sootak. 

 

PÄEVAKORD  

1. Eelarve 2018 ülevaade 

2. Klassikoosseisude erandid/kinnitamine 

3. Ülevaade remondist ja remondijärgsetest tegemistest 

4. Ülevaade õppetööga seotud muudatustest uutest õpetajatest jms 

5. Huvikooliga seonduva arutelu 

6. Jooksvad küsimused 

 

1. Eelarvest ülevaade 

Toomas Kink andis ülevaate eelarve täitmisest. Eelarve täitmisega tullakse välja, 

prognoosimatud praegu REKitud hoone majanduskulud. Prognoosimata on praegu omatulud, 

sellega saab katta vajadusel majanduskulusid ka aasta lõpus. 

Otsus: võtta informatsioon teadmiseks 

 

2. Klassikoosseisude erandite kinnitamine 

Toomas Kink andis ülevaate, millistes klasside on vajalik anda hoolekogul nõusolek, et 

õpilasi võiks olla enam kui 24. Hoolekogu nõusolek on vajalik vastavalt põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusele. 

Otsus: Kiita heaks erandid õppeaastal 2018/19 (3A-27,3B-25,6A-25,7A-25). 

3. Rekonstrueerimise hetkeseis 

Toomas Kink andis ülevaate kooli rekonstrueerimisest. Eeeldus, et tarned saavad üldjuhul 

1.septembriks tehtud va mõningad erandid n keraamikaahi septembri lõpus. Probleem on 

HITSA- normidega (wifi vajalik ka  väliklassis, aatriumis, raamatukogus, kus toimub õppetöö 

aga HITSA seda ette ei näe. Linn on valmis oma kuludega wifi ühenduse neisse 

õppekohtadesse looma kuid võib olla risk, et lisaseadmeid ei ühildu kogu ülejäänud 

projektiga. Taotlus HITSALE on esitatud olukorra lahendamiseks. 

Otsus: Võtta info teadmiseks. Info linnavalitsuse poolt- Sigrid saadab hoolekogu liikmetele 

info, kas ja kuidas olukord taotlusega laheneb.  

4. Ülevaade õppetööga seotud muudatustest, uutest õpetajatest 

Kristi Eelmäe andis ülevaate- õppetoolide juhid. 1.-3 .klass läheb üle üldõpetusele, 1.-8.kl 

draamaõpetus lisatunnina sh 8.klassis lõimitud emakeele ja kirjandusega, kehalise asemel 



liikumisõpetus. Uutest õpetajatest ja töötajatest- kõik õpetajad olemas, puudu vaid logopeed. 

Kokku koolis  37 õpetajat, 7 meesõpetajat. 

Otsus: kooli juhtkond korraldab info jagamise lapsevanematele stuudiumi kaudu-õppetöö 

muudatused sh üldõpe. Koolil võiks olla ühtlustatud põhimõtted- stuudiumi ülesannete alla 

näiteks ka asjad, mida kaasa võtta, fookuses I kooliaste. 

5. Huvikooliga seonduva arutelu 

Toomas Kink andis ülevaate erinevatest ringitest, 36 tasuta+ tasulised. Lisaks täiskasvanute 

õpe. 22.augustist stuudiumisse info ja registreerimine.  

Huvikooli kontseptsiooni arenguplaani peaks kaasama ka lapsevanemad. 

Otsus: Kui on vabu kohti 2018/19 huviringides, siis saab pakkuda ka teiste koolide lastele. 

Teeme eraldi arutelu hoolekogu liikmetest lapsevanemate esinduse initsiatiivil sügisel 2018 

huvikooli arengu teemal, kaasatud saavad ka juhtkond ja aktiivsed õpetajad ning kooli pidaja.  

Küsime, kas mõnel lapsevanemal on  soovi tasuta ringe pakkuda. Eesmärk: huvikooli 

arenguplaan võiks olla valmis kevadeks 2019. 

6. Jooksvad küsimused 

Raatuse kooli avamine, mainekujundus. Järgmine hoolekogu toimumise aeg. 

Otsus: Järgmisel hoolekogu koosolekul võtame tähelepanu alla meie tugevused. 

Rahuloluküsitlusest (Innove) saab kooli juhtkond teha ülevaate. 

Järgmise koosoleku toimumise aeg on 24.september 16.30 Raatuse Koolis. 

 


