
Mõniste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-5/3  

 

Koosolek toimus 20.06.2019.a. Mõniste Koolis  

Koosolek algas kell 17.00 ja lõppes kell 19:30 

Koosolekul osalesid : Helen Puusalu, Virve Tamm, Juta Kond, Siiri Troska, Reet Võsu, Liili 

Maran, Katrin Roop, Helen Oppar 

Külalised: kooli direktor Maarika Niidumaa  

Koosolekult puudusid: Ave Maileht, Inna Uus, Anett Kaupmees, Merike Nutt, Ave Kaupmees, 

Kadri Giannakaina Laube 

Koosoleku juhataja: Helen Puusalu 

Koosoleku protokollija: Juta Kond 

 

Päevakord: 

1. Mõniste Kooli kodukorra muudatused 

2. Kokkuvõte lõppenud õppeaastast  

3. Rõuge Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse struktuuri kujundamise 

analüüsi arutelu  

4. Jooksvad küsimused 

 

I Mõniste Kooli kodukorra muudatused 

Ülevaate andis Maarika Niidumaa. PGS-is on meetmeid, mida ei ole varem rakendatud, nüüd 

pannakse need kodukorda sisse. Õpetajad ei taha õpilaste isiklikes asjades sobrada, seda tehakse 

äärmusliku vajaduse korral. Kui on kahtlus, et on asju, mis kujutavad ohtu, siis võib läbi otsida.  

Toimus arutelu. Telefonide kasutamise puhul tuletada sügisel õpilastele meelde, et vajadusel 

nad saavad helistada. Selgitada ja eristada ühiskondlik töö ja kogukonna töö. Puudumiste 

põhjendamised peaksid õpetaja pool maksimaalselt nädala jooksul märgitud olema. 

Otsus: kohalolijad olid muudatustega nõus, teistelt nõusoleku küsimine meilitsi. 

Vaadati ka lasteaia turvalisuse tegevuskava. Momendil on selline tegevuskava. Kui tuleb 

muudatusi, siis antakse sellest teada. 

 

II Kokkuvõte lõppenud õppeaastast 



Maarika Niidumaa andis lühikese ülevaate, põhjalikumalt tuleb nimetatud teema arutusele 

järgmises hoolekogus.  

Kajastati järgmisi teemasid: 

 Täiendava õppetöö toimumine osaliselt augustis; 

 ülevaate ettevõtlike koolide enesehindamisest; 

 Mõniste Kool täitis rohelise kooli sertifikaadi ja lipu saamise tingimusi; 

 Muusikapesa tunnustati aastateona. Võeti osa erinevatest projektidest - linnu-, 

nurmenuku-, tomatiprojekt; 

 Suvised aiatöö ajad on kodulehelt leitavad; 

 Selgitati, kuidas erinevad sündmused toetavad üldpädevuste saavutamist; 

 IT-vahendite kasutamine õppetöös; 

 Novembris õppis koolis 60 last, kaks õpilast läks ära, põhikooli lõpetas seitse õpilast, 

juurde tuleb kolm uut last; 

 Keerukas HEV-lastega toimetulek; 

 Huvijuht lahkus poole aasta pealt ametist. Logopeedi otsimine. Sotsiaalpedagoog tuleb 

tugikeskusesse. E-logopeediga oli väga hea koostöö; 

 Kui võimalik, siis hoitakse ka edaspidi põhitunnid lahus; 

 Tõhustatud tugi; 

 kuulutatakse välja koolibussi hange; 

 Tervislikud toidud, veganlus; 

 KEAT, esmaabi andmine. 

 

III Rõuge Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse struktuuri kujundamise 

analüüsi arutelu  

Kuulati ära Kadri Giannakaina Laube meilitsi saadetud arvamus.  

Toimus vastavasisuline arutelu. 

Analüüsi eesmärk oli majanduslik, kinnisvara üle lugemine, rahalise kokkuhoiu võimaluste 

leidmine. Analüüs on valesti kommunikeeritud. Analüüs annab teadmise ja pildi ka teistest 

Rõuge valla piirkondadest.  

 

IV Jooksvad küsimused 

 Aiatööpäevade kodulehele panek; 

 Uus koosolek toimub septembri teisel nädalal; 

 Uuel õppeaastal on viis koolivaheaega. 

 

Koosoleku juhataja: Helen Puusalu     Protokollija: Juta Kond 


