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Päevakord: 

 

1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine. 

2. Uute hoolekogu liikmete kinnitamine. 

3. 2016. aasta kooli eelarve projekti tutvustus. 

4. Kooli õppekava üldosaga tutvumine.  

5. Kooli arengukava aastateks 2017-2021. 

6. Kohapeal algatatu. 

 

 

Arutelu ja otsused: 

 

1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine 

 

Hoolekogu oli rahul senise esimehe Tõnis Assoni ja protokollija Tuuli Hiiesalu tööga ning 

toetas nende töö jätkamist. 

 

Otsus: MRK hoolekogu esimehena jätkab Tõnis Asson ja protokollijana Tuuli Hiiesalu. 

 

2. Uute hoolekogu liikmete kinnitamine 

 

Hoolekogu uuteks liikmeteks võeti direktori ettepanekul ja lastevanemate üldkoosoleku 

heakskiidul lastevanemate kogu eestvedaja Kristi Terep ja õpilaste esindaja Rachel Kõllo. 

 

3. 2016. aasta kooli eelarve projekti tutvustus 

 

Kooli direktor Enn Ööpik tutvustas 2016. aasta kooli eelarve projekti. Hoolekogu tutvus 

eelarve projektiga, esitas täpsustavaid küsimusi ja andis projektile oma toetuse. 

 

4. Kooli õppekava üldosaga tutvumine 

 

Uuendamisel on kooli õppekava. Hoolekogu liikmed said eelnevalt tutvuda uuendatud kooli 

õppekava üldosaga ja tegid järgmised tähelepanekud: 

1. Õppekava ei tohi olla liiga mahukas ja detailne, tuleb vältida kordusi ja püüda 

üldistada. 



2. Positiivne on digipädevuse sissetoomine õppekavva, samas tuleb põhjalikumalt 

läbi mõelda, mis üldse on digipädevus ja mis on digikultuur. 

3. Õppekava sõnastuses võiks vältida eitusi. 

4. Tähelepanu tuleb pöörata hindamisele – mida ja kuidas täpselt hinnata. Hinde 

juures võiks kindlasti olla ka põhjalikum tagasiside (seda ka positiivse hinde 

puhul). 

5. Kuna õppetöö toimub ka kodudes, siis võiks õppekavas viidata, mida kool 

lastevanematelt ootab. Oluline on koostöö. 

 

Arutleti kahe mõiste  - koolikohustus ja õppimiskohustus üle. Leiti, et tegemist on kahe 

erineva mõistega. Samuti räägiti üldtunnustatud normidest (neid pole kuskil kirjas, õppekavas 

võiks pigem viidata kooli kodukorrale) ja osalusaktiivsusest. Eesti õpilased pole väga 

aktiivsed tundides kaasarääkijad ja arutlejad.  Osalusaktiivsuse tõstmiseks võiks tunnis 

kaasarääkimist ka hinnata. Leiti, et õppekavas peab kindlasti peegelduma ka kooli oma nägu. 

Tööd õppekavaga jätkatakse. 

 

5. Kooli arengukava aastateks 2017-2021  

 

Direktor Enn Ööpik andis teada, et tegeletakse kooli arengukava 2017-2021 

ettevalmistamisega. Arengukava projektiga saab lähemalt tutvuda järgmisel hoolekogu 

koosolekul. 

 

6. Kohalalgatatu  

 

Kuulati Karolina Antonsit, kes tutvustas selleaastast MRK heategevusprojekti „Pink on parim 

jõulukink“. Nimelt tahetakse õpilaste ja lastevanemate abiga muretseda mõlemasse koolimajja 

juurde puidust disainitud istepinke, millel lapsed saaksid vahetundides istuda. Istepingid teeb 

koos õpilastega valmis tööõpetuse õpetaja. Hoolekogu toetas heategevusprojekti. 

 

Arutleti veelkord koolivormi teemat ja leiti, et pigem tuleks keskenduda esindusriietele (nt 

koor, orkester). 

 

Arutleti, kas võiks kaaluda eKooli asemel Stuudiumile üleminekut. Leiti, et hetkel pole see 

vajalik, kuna eKooliga ollakse harjunud ja see toimib. 

 

Otsus: Hoolekogu järgmine koosolek on 3. veebruaril 2016. aastal kell 18.00. 

 

Koosoleku juhataja: Tõnis Asson 

Koosoleku protokollija: Tuuli Hiiesalu 

 

 


