
RAATUSE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  

 

Koht: Raatuse Kool 27.08.2020  

Aeg: Algus kell 17.00, lõpp kell 18.44 

Juhataja: Priit Laanoja 

Protokollija: Liia Guthan 

Osalejad: Priit Laanoja, Kristi Lain, Kadri Kosk, Joonas Aleksander Laipaik, Kristi Praakle, 

Kärt Leppik, Mariia Mikhailova, Margus Jäger, Egle Säre 

Puudus: Merle Saar-Juht 

Kutsutud: Toomas Kink, Kristi Eelmäe 

 

PÄEVAKORD  

 

1. Kooli päevakava ja õppekava muudatuste kinnitamine; 

2. Ülevaade mööduva aasta tulemustest; 

3. Valmisolek algavaks õppeaastaks. 

 

1. Kooli päevakava ja õppekava muudatuste kinnitamine:  

Õppekava: 

T. Kink tegi ülevaate õppekavast. 

K. Lain: §7 p4. Tegi ettepanekud: 

- Kirjutada lahti, mis aineid loovained hõlmavad, samuti tuua välja tunnijaotusplaanis, 

mis aineid nii loovaine kui üldõpetus hõlmab. 

- Ainevaldkondade juures tuleb ära võtta jõustumised – kui ühes riiklikus jõustub 

muudatus, tuleb lisa peale vajutades ette hetkel kehtiv kõige uuem versioon.  

- Hispaania keel ringitunnina ära võtta.  

 

K. Eelmäe: 9ndatele klassidele saadi matemaatikasse ja eesti keelde lisatund, 1.-

8.klassidel on lisatund draamaõpetuses.  

 

Õppekava muudatuste kinnitamine. Hääletus: poolt 9, vastu 0, erapooletu 0.  

 

 

Päevakava: 

T. Kink tutvustas päevakava, kuhu on lisatud mõned täpsustused.  

Punkt 7: Õppetunnid algavad üldjuhul kell 8.30 vastavalt tunniplaanile.  

Aktiivne liikumine, liikumisvahetund ja söögivahetund on hajutatud.  

 

K. Eelmäe: Punkt 17. 1. klassis üldjuhul koduseid õpiülesandeid ei anta. (Lõpetamata 

tunnitöö võib kodus lõpetada). 

 

T. Kink: ringidesse registreerimine algab 1.septembril, ringid toimuvad enamasti alates 

teisest septembri nädalast. 1. klasside ringid algavad oktoobri lõpus.  

Punkt 24 lisa: Õppekäigud on õppekavaga seonduvad (tasuta) ning õppekavavälised 

(lapsevanema kaasfinantseering).  

 

Päevakava muudatuste kinnitamine. Hääletus: poolt 9, vastu 0, erapooletu 0.  

 

Üldtööplaan: 

T. Kink tutvustas üldtööplaani.  

M. Mikhailova: Kas gümnaasiumite tutvustustunde võiks korraldada varem? 

T. Kink: See sõltub gümnaasiumitest, kes ise pakuvad meile avatud uste päevi.  

K. Lain: Linna veebilehel on põhikooli järgsete haridust pakkuvate koolide kohta palju 

infot.  



Üldtööplaani kinnitamine. Hääletus: poolt 9, vastu 0, erapooletu 0.  

 

 

Palgakorralduse põhimõtted ja õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja 

kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku 

konkursi kord 

 

T. Kink tutvustas palgakorralduspõhimõtteid ja konkursikorda. 

P. Laanoja. Punkt 4.8. Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei 

leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, võib direktor sõlmida tähtajalise 

töölepingu kuni üheks aastaks isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul 

korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.  

Kui konkursile ei tule kvalifikatsiooninõuetele vastavat kandidaati, kas siis peab sama 

õpetajaga lepingut jätkama?  

T. Kink: Seda otsustab konkursikomisjon teatud kriteeriumitest lähtuvalt.  

K. Lain: Punkt 2.3. Kas konkursiteates võiks olla mainitud ka koormus?  

T. Kink: Enamasti mainitakse.  

K. Lain: Punkt 2.8. Muuta punkti: dokumentide mittetagastamine muuta dokumentide 

hävitamisega AKI järgi.  

T. Kink: Punkt 4.7. jäetakse Konkursikorra dokumendist välja.  

K. Lain ettepanek: Punkt 3.3. lisada punktile 3.5. juurde.  

 

Parandatud Konkursikorra dokumendi kinnitushääletamine toimub pärast parandusi. 

 

Stuudiumis on 09.09.2020 kell 14.20 seisuga Tartu Raatuse Kooli õpetajate, 

tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade 

täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra poolt hääletanud 9 

hoolekogu liiget. Otsus: kehtestada konkursi kord. 

 

2. Ülevaade mööduva aasta tulemustest: 

T. Kink tegi ülevaate 2019/2020. õppeaastast. 

 

Klassikoosseisude erandite kinnitamine:  

Tutvustati klassikoosseise. Kokku 27 klassikomplekti. Ettepanek – lubada õpilaste 

arvuks 25 õpilast klassi kohta 8a klassis ning 26 õpilast klassi kohta 8b klassis.  

 

Otsus: Poolt 9, vastu 0, erapooletu 0.  

 

3.  Valmisolek algavaks õppeaastaks: 

 

1.Informatiivne kiri lapsevanematele (täna läks välja). 

2. Erinevad stsenaariumid kujunevate olukordade lahendamiseks. Isikukaitsevahendid 

ja erinevate inimgruppide ristsuhtluse piiramine majas.  

3. Tehniline valmisolek (?). 

4. Õpetajatega komplekteeritus. 

5. Töökorralduslikud muutused. 

6. Huvitegevusest.  

7. Rahvusvahelisest koostööst. 

8. Kolmel korral kärbitud eelarvest ja uue kavandamisest. 

9. Toitlustamise muudatused.  

 

M. Jäger: Distantsõppe ettepanek – kaaluda hindamise kohustust/rangust.  

T. Kink: Me lähtume riiklikust õppekavast.  

 



 

Järgmine hoolekogu koosolek 28.09.2020 17.00.  

 


