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PÄEVAKORD  

1. Kooli tekli statuudi uuendatud versiooni arutelu ja kinnitamine.  

Võimalusel tekli kavandi valiku otsustamine.  

2. Raatuse kooli 100. sünnipäeva tähistamine - info, mida hoolekogule vahendada, edasised 

tegevused 

3. Jooksvad küsimused 

1. Kooli tekli statuudi uuendatud versiooni arutelu ja kinnitamine. 

Võimalusel tekli kavandi valiku otsustamine. 

Ettepanekud statuudi sõnastuse muutmiseks: 

1) Statuudis lk 2 täiendada lauset 

Teklit võib  kanda: 

6. Väljaspool kooliaega koos korrektse rõivastusega ja omaniku äranägemisel. 

Uus lause: Kooli ajal ja väljaspool kooliaega koos korrektse rõivastusega ja omaniku 

äranägemisel. 

2) Statuudi lõpus muuta laused 

Tekli kaotamisel või selle tahtlikul rikkumisel uut teklit ei väljastata. Erandjuhtudel, näiteks tekli 

hävimisel õnnetusjuhtumi läbi, otsustatakse uue tekli väljastamine juhtkonna otsusel. 

Uued laused: Tekli kaotamisel või erandjuhtudel, näiteks tekli hävimisel õnnetusjuhtumi läbi, 

otsustatakse uue tekli väljastamine juhtkonna otsusel. Tekli tahtlikul rikkumisel uut teklit ei 

väljastata. 

Otsused: 1) Kiita heaks statuudi parandatud sõnastus. 2) Kooli tekkel võetakse kasutusele 

2019/2020 õppeaastal. 3) Lapsevanemaid on teavitatud tekli kasutusele võtmisest käesoleva 

õppeaasta üldkoosolekul. Kooli juhtkond teavitab vanemaid veelkord kevadel. 4) Kooli tekliks 

valida tekli kavand nr 4. 

2. Raatuse kooli 100. sünnipäeva tähistamine 

Toomas Kink andis ülevaate tegevustest ja sündmustest, milledega tähistatakse kooli 100. 

sünnipäeva. Meeskondade moodustamise ja sünnipäeva toimetustega alustatakse käesoleva 

õppeaasta II poolel. Sünnipäevanädalal, 2. - 7. detsembril, toimuvad koolis mitmesugused 



üritused (spordivõistlused, õpilaste teaduskonverents, raamatuesitlus, ajaloo- ja kunstinäitus, 

kohtumised endiste ja praeguste õpetajatega, lahtiste uste päevad). Pidulik koosviibimine on 7. 

detsembril Vanemuise kontserdimajas. 

 

Ettepanekud: 1) „Tagasi kooli” võiks toimuda kogu nädala vältel, üks kindel kuupäev ei pruugi 

soovijatele sobida. 2) Võimalusel küsida erinevateks tegevusteks toetusi linnalt, fondidest, 

lapsevanematelt.  

 

Otsused: 1) Võtta kooli sünnipäeva tähistamise informatsioon teadmiseks.   

 

3. Jooksvad küsimused 

1) 29. jaanuaril on Raatuse koolis nutivaba päev, mil päeva jooksul ei kasutata ekraane 

(nutitelefone, arvuteid, projektoreid jms). 

Koosolekul arutleti võimaluste üle, kuidas vähendada nutitelefonide kasutamist.  

Mõtteid: keelamine ei toimi; leida asendustegevusi (nt mängud); teha õpilaste ja 

lapsevanematega kokkuleppeid telefonide kasutamise suhtes; oluline on tegeleda nende lastega, 

kellel on tekkinud nutisõltuvus (kaasata ka lapsevanemaid). 

2) Kool otsib vabadele ametikohtadele liikumisõpetajat, geograafiaõpetajat ja kolme 

klassiõpetajat. 

3) Kodulehel oleval tunniplaanil puuduvad tundide kellaajad seetõttu, et erinevatel kooliastmetel 

on erinevate pikkustega koolitunnid. 

4) Järgmine hoolekogu koosolek toimub 8. aprillil 2019 kell 16.30. 


