
RAKVERE VABADUSE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 1-6/1 

 

Koosoleku aeg: 11. oktoober 2022 kell 16.00 – 17.28 

Koosoleku koht: Rakvere Vabaduse Kooli (RVK) direktori kabinet ja MS365 Teams 

Koosolekul osalejad: Rannar Vassiljev, Jana Vassiljev, Kristiina Tänavots-Tühis, Andres    

                                   Ljaš, Heli Kirsi, Laur Kaljuvee, Mart Nõmmik, Kalle Lina 

Puudus: Liis Otstavel  

Kutsutud külaline: Riina Veidenbaum  

Koosoleku juhataja: Jana Vassiljev  

Koosoleku protokollija: Kalle Lina 
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1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

Hoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Jana Vassiljev. 

Hoolekogu aseesimeheks valiti ühehäälselt Andres Ljaš. 

Hoolekogu koosolekute protokollijaks valiti ühehäälselt Kalle Lina. 

 

2. Kokkuvõte 2021/2022 õ.-a-st 

RVK direktor andis ülevaate 2021/22 õppeaasta tegemistest.  

Küsimusi direktorile ei olnud.  



 

3. Rakvere Vabaduse Kooli kodukorra kooskõlastamine 

Riina Veidenbaum tutvustas ja põhjendas kodukorda tehtud muudatuste vajadusi. Muudetud 

punktid:  

5.6. Vahetundide ajal on õpilastel lubatud kooli territooriumilt lahkuda ainult klassijuhataja või 

aineõpetaja teadmisel ja loal. Kool ei vastuta koolipäeva ajal loata kooli territooriumilt 

lahkunud õpilase eest. 

5.26. Õpilasest, kes ei täida tunnis kokkulepitud korda ja segab kaasõpilaste õppimist, teavitab 

õpetaja sotsiaalpedagoogi. Kõigi osapoolte õppetöö jätkamiseks täidab kooli kehtivat korda 

eiranud õpilane ettenähtud õppeülesanded sotsiaalpedagoogi juures. Õpetaja  teavitab vanemat 

eKoolis. Õpilane on kohustatud ettenähtud õppeülesanded vastama õpetajale kokkulepitud ajal. 

6.8. Korduval hilinemisel ja põhjuseta puudumisel võib rakendada järgmisi mõjutusmeetmeid: 

1) direktori käskkirjaga  noomitus pideva hilinemise järel; 

2) direktori käskkirjaga noomitus 7  tunni põhjuseta puudumise järel; 

3) direktori käskkirjaga vali noomitus 7 põhjuseta puudutud tunni lisandumisel 

eelnevas käskkirjas märgitud tundide arvule; 

4) käitumishinde alandamine “mitterahuldavaks” 25 tunni põhjuseta puudumise 

järel. 

 

Hääletamine: 

Poolt: 8 

Vastu: 0 

Otsustati: kõik hoolekogu liikmed andsid oma nõusoleku antud punktide sisseviimiseks. 

Kodukord kooskõlastatud. 

 

4. Rakvere Vabaduse Kooli õppekava üldosa kooskõlastamine 

Riina Veidenbaum tutvustas õppejuht Tiina Rannari ettepanekut loobuda 8. klassis 

üleminekueksamist. Põhjendus: kehtivas seadusandluses ei ole üleminekueksami kohustust. 

Põhikooli lõpetamiseks on õpilasel kohustus kaitsta loovtöö.  



Õpilaste taseme hindamiseks toimub piisavalt riiklikke teste. 

Hääletamine: 

Poolt: 8 

Vastu: 0 

Otsustati: kõik hoolekogu liikmed nõustusid ettepanekuga loobuda üleminekueksamist 8. 

klassis. Õppekava üldosa kooskõlastatud. 

 

5. Rakvere Vabaduse Kooli õppeaasta üldeesmärgid, tegevused, ülevaade koolist 

Direktor Veidenbaum andis ülevaate käesoleva õppeaasta üldeesmärkidest. Suurt tähelepanu 

nõuab dokumentatsiooni korrastamine. Toimub üleminek dokumendihaldussüsteemist  EKIS 

süsteemi Amphora, mida kasutab ka kooli pidaja. 

Kui kinnitatakse riiklik õppekava, siis alustab kool oma õppekava uuendamisega. 

Samm-sammult liigutakse nutivabale koolile. Arutame õpetajatega, milliseid tegevusi asemele 

pakkuda. Õpilasesindus on teinud ettepaneku alustada sööklast. Töö- ja tehnoloogiakeskus on 

nutivaba. 

Alates 10.10. 2022 on RVK töö- ja tehnoloogiakeskuse haldaja. Uus keskus on korralikult 

käivitunud. Direktor rääkis, et on probleem lapsevanematega, kes hoolimata keelumärgist oma 

lapsi autoga keskuse ette toovad.  

Koolis õpib hetkel 707 õpilast, neist 80 Ukrainast ja töötab viis Ukraina õpetajat. Eesti keelt, 

inglise keelt, ühiskonnaõpetust, kehalist kasvatust, muusikaõpetust, töö- ja tehnoloogiaõpetust, 

kunstiaineid õpetavad Eesti õpetajad. 

Osa lapsevanemaid on vastu koolipäeva hilisemale algusele, kuna on probleeme 

linnatranspordiga. 

Kristiina Tänavots, kes elab äärelinnas, tõi näiteks oma pere, kellele praegused busside 

sõiduajad ei sobi. 

Laur Kaljuvee: Muudeti busside väljumisaegu nii, et õpilastel oleks enne tunde teatud varu. 

Busse sõidab praegu harvem. Tuleks uurida, millised kellaajad on probleemsed, ja siis teha 

ettepanekud.  



Heli Kirsi: Tehnoloogiamaja alustab kell 8. Kelle vajadusi siis rahuldada?  

Rannar Vassiljev: Küsimus puudutab ka teisi koole.  

R. Vassiljev teeb ettepaneku, et linn kutsuks kõik osapooled ühisele arutelule. 

Riina Veidenbaum: Klassijuhatajad saavad teha ülevaate, kuidas lapsed liiguvad. Majad on 

avatud kell 7.30st. Palju lapsi on koolis juba enne kella 8. Millist tegevust neile pakkuda?  

Rannar Vassiljev: Probleem on ka laste tervises. Kes varem kooli tuleb, kuidas siis tema sellest 

muudatusest tervislikult kasu saab? Seega võiks linn busside sõiduajad üle vaadata. 

R.Veidenbaum rääkis, et avatud söökla nädalal on kool saanud vanematelt toidu maitsvuse 

kohta positiivset tagasisidet.  

Otsustati: Kristiina Tänavots koostab linnale kirja. Rannar Vassiljev toetab. (Mõlemad andsid 

nõusoleku.) 

 

6. Hoolekogu korraliste koosolekute ajakava kokkuleppimine 

Direktor Riina Veidenbaum avaldas arvamust, et hoolekogu võiks koosolekuid pidada vähemalt 

kolm korda aastas: oktoobris, jaanuaris, juunis. Lisaks saab koosolekuid ja hääletusi läbi viia 

vajaduspõhiselt. 

Otsustati: hoolekogu järgmine koosolek toimub teisipäeval, 10. jaanuaril 2023 algusega kell 

16. 

 

Jana Vassiljev                                                                      Kalle Lina 

Koosoleku juhataja                                                              Koosoleku protokollija 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                   /allkirjastatud digitaalselt/                                                                    

 

 

 

 


