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Koosolek toimus 28.08.2018a. Mõniste Koolis  

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 17.30 

Koosolekul osalesid : Helen Puusalu, Ave Maileht, Virve Tamm, Juta Kond, Helen Oppar, Inna Uus, Kristiina 
Piirjõe 

Kooli direktor Maarika Niidumaa 

Koosolekult puudusid: Annika Ploom, Merike Nutt, Siiri Troska, Piia Kängsepp, Kadri Giannakaina - Laube, 
Mailis Koger, Katrin Roop 

Koosoleku juhataja: Helen Puusalu 

Koosoleku protokollija: Ave Maileht 

Päevakord: 

1. Kokkuvõte lõppenud õppeaastast ja ülevaade uuest algavast õppeaastast 

2. Arutelu kevadisest õpilaste tunnustamisest 

3. Arvamuse andmine haridusasutuse juhi konkursi korrale 

4. Jooksvad  küsimused 

 

I Kokkuvõte lõppenud õppeaastast ja ülevaade uuest algavast õppeaastast 

Ülevaate andis direktor Maarika Niidumaa. Lõppenud õppeaasta lõppes hästi, lõpueksamid sooritati heade 
tulemustega ja klassi ei jäänud ükski õpilane kordama. Algaval õppeaastal alustab kooliteed 6 õpilast, kokku 
tuleb õpilasi kooli 60 ja lasteaeda 25 last (täpsem arv selgub septembrikuu jooksul). Tööle asuvad kaks noort 
õpetajat . Logopeedi koht (0,6 kohta) on veel täitmata. 
Pikapäevarühma töökorraldus jääb samaks kuna õpilaste kaheks rühmaks jaotamine andis positiivse tulemuse. 
Huvialaringidest alustavad  kindlasti peotants, muusikapesa ja kehalised treeningud. Septembrikuu jooksul 
lisandub ringe juurde.  
  
II Arutelu kevadisest õpilaste tunnustamisest 

Lastevanemate seas on tekitanud segadust kevadel toimunud Rõuge valla poolt korraldatud tublide õpilaste 
tunnustamine . Selgitas Maarika Niidumaa.  Vallavalitsus soovis esitada Mõniste koolist tublimaid õpilasi 
etteantud kriteeriumide põhjal tunnustamiseks. Esitada tuli 2. ja 3. kooliastmest ning 7.-9. klassidest õpilasi. 
Arvesse võeti kooli esindamist, aktiivsust, käitumist ja hindeid. Hoolekogu liikmed on seisukohal, et Rõuge 
vallavalitsusel peab olema ühtne alus õpilaste tunnustamiseks. 

Otsus: Direktorile teha ettepanek võtta hariduskomisjonis arutellu Rõuge valla koolides  õpilaste 
tunnustamine ja töötada välja ühtne õpilaste tunnustamise kord. 

Hääletust ei nõutud. 

 

 



III Arvamuse andmine haridusasutuse juhi konkursi korrale 

Hoolekogu liikmetele oli välja saadetud Rõuge vallavalitsuse määrus tutvumiseks. Toimus arutelu, mille 
tulemusena tehti vallavalitsusele muudatusettepanek. 

Ettepanek vallavalitsusele: muuta Rõuge valla koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli direktori vaba 
ametikoha täitmiseks korraldava konkursi läbiviimise kord §4 lõige 2 järgnevalt: 

Komisjon on vähemalt viieliikmeline ning selle koosseisu kuuluvad: 

1) vallavanem; 

2) volikogu esindaja; 

3) asutuse õppenõukogu esindaja; 

4) asutuse pedagoogide esindaja; 

5) asutuse hoolekogu esindaja. 

IV Jooksvad küsimused 

• Õpilaste koolibussi ring – teenuse osutajaks on Merling Reisid. Kuna ühistranspordiga sõit on tasuta, 
saavad Mehkalt tulevas lapsed hommikul kooli liinibussiga, seega lüheneb hommikune koolibussiring. 
Samuti alustab buss hommikul ringi hiljem. 

• Ettepanek lisada järgmisel hoolekogu koosolekul päevakorda Mõniste Kooli põhimäärus. Mõniste kooli 
hoolekogu on teemata arutanud 20.04.18 toimunud koosolekul ja teinud omapoolsed 
parandusettepanekud. Kuid hetkel kehtivas põhimääruses ei ole sisse viidud parandusi. Seega on 
hoolekogu liikmetel ettepanek vaadata uuesti Mõniste kooli põhimäärus üle. 

• Lastevanematekoosolek toimub septembri lõpus või oktoobri alguses. 

• Hommikupudru pakkumine algaval õppeaastal – direktor teeb vajalikud kalkulatsioonid ja seejärel on 
võimalik lastevanemate koosolekul selle vajadust arutada . 

 
 
 
 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja: Helen Puusalu                                                                           Protokollija: Ave Maileht 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


