RAKVERE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 1/2019
Koosoleku aeg

06.02.2019 kell 17.00 – 18.35

Koosoleku koht

RG raamatukogu lugemissaal

Osalejad:

Kutsutud

Eva Vahtramäe, Kert Karus, Triin Varek, Margareth Villers, Kalle
Lina, Reet Bobõlski, Jana Saarna
Oleg Gross, Oleg Rotov, Sven Hõbemägi, Kristina Tänavots, Rannar
Vassiljev
Aivar Part, RG direktor

Koosoleku juhataja

Eva Vahtramäe

Protokollija

Reet Bobõlski

Puudusid:

PÄEVAKORD
1. Hoolekogu esimehe valimine
2. Abilinnapea ülevaade hariduse arengutest Rakveres
3. Linna põhikoolivõrgu kujundamise töörühma esindaja valimine
4. Muud küsimused
1. Hoolekogu esimehe valimine
Aivar Part tutvustas hoolekogu esimehe töökohutusi.
Kert Karus tegi ettepaneku valida esindaja lastevanemate esindajate hulgast.
Seati üles kandidaadid: Jana Saarna, Eva Vahtramäe.
Otsustati (4 poolt):
1.1 Valida hoolekogu uueks esimeheks Eva Vahtramäe.
2. Ülevaade hariduse arengutest Rakveres
Aivar Part rääkis lühidalt riigigümnaasiumi rajamise arengutest varasematel aastatel.
Triin Varek andis ülevaate gümnaasiumi rajamise arengutest viimasel ajal. Täna, 06.02.19
allkirjatati ministeeriumiga leping riigigümnaasiumi loomise osas. Gümnaasiumi rajamisega
loodetakse uusi võimalusi noortele, uusi huvitavaid õppekavasid jms. Põhikoolivõrgu arengute
arutelude jaoks moodustatakse töörühm, et kaasata erinevaid huvigruppe. Linn peab seisma
erinevate huvigruppide eest, nt hariduslike erivajadustega lastega, kelle arv linnas aina tõuseb.
Kolme aasta jooksul tehakse otsused ära. Lisaks plaanitakse ehitada töö- ja tehnoloogiakeskus RG
Vabaduse tn hoovile. On võimalik, et riigi nõuete täitmiseks on vaja üks koolimaja
haridussüsteemist välja lülitada. Keeruline seis on ka selle poolest, et vanemad, kes hakkavad oma
lapsi kooli panema, ei tea, mis saab koolivõrgust, kus õpivad lapsed kolme aasta pärast. Riigi poolt
on planeeritud ka kohtumised, osaluskohvikud osapooltega (vanemad, õpetajad, õpilased), et
kuulata ära, missugused on ootused riigigümnaasiumi osas.
Kert Karus uuris, mille alusel moodustatakse põhikoolivõrgu arendamise komisjon, mis ajaks peab
tegema töörühm otsuse ja selle volikogusse esitama.
Triin Varek ütles, et komisjoni moodustamise idee tuleneb linna arengukavast. Esmast otsust,
komisjoni seisukohti loodetakse suve lõpuks.
Kert Karus soovitas linnal küsida auditit linnast väljaspoolt, et saada eksperthinnangut, ta soovitas
kaaluda komisjoni töösse eksperdi kaasamist, kellel on juba praktika.
Triin Varek rääkis, et suur vajadus on ka abiõpetajate järele, mis aitaks pisutki leevendada
hariduslike erivajadustega laste olukorda täna olukorras, kus spetsialiste (psühholooge, logopeede
jne) ei ole piisavalt.

3. Linna põhikoolivõrgu kujundamise töörühma esindaja valimine
Kert Karus soovitas valida esindajaks uue hoolekogu esimehe Eva Vahtramäe.
Triin Varek ütles, et tavaliselt esindab hoolekogu selle esimees, kes viib info otsustest hoolekogu
liikmeteni.
Otsustati (6 poolt):
3.1 Valida linna põhikoolivõrgu kujundamise töörühma esindajaks Eva Vahtramäe.
4. Muud küsimused
Triin Varel ütles, et homme, 07.02 on linnavalitsuses noortekeskuse visioonipäev, kõik on oodatud
kaasa mõtlema.
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