Haanja-Misso-Rõuge-Varstu-Mõniste
Ühinemisläbirääkimiste hariduse töörühma koosoleku protokoll

Rõuge Noortekeskus

28.07.2016.a.nr 2

Algus: 14.00, lõpp 16.00
Juhatas: Ale Sprenk
Protokollis: Õnne Saluorg

Koosolekust võtsid osa:
Haanjast- Evi Lestberg, Egle Kõva, Maie Oppar, Aigar Kalk
Missost- Sirje Pihelgas, Kaire Trumm
Rõugest- Kerli Kõiv, Elina Järv
Varstust- Ale Sprenk, Õnne Saluorg, Ave Saluorg
Mõniste - Maarika Niidumaa, Juta Kond, Katrin Roop

Päevakord:
1. Tutvumine töörühma Mõniste liikmetega.
2. Töötamine lähteülesannetega, parandused, täiendused.
3. Ettepanekud ühinemislepingusse.

Sissejuhatus Ale Sprenk
Meil on rõõm tervitada hariduse töörühma Mõniste liikmeid.
1. Tutvumine töörühma Mõniste liikmetega.
2. Töötamine lähteülesannetega, parandused, täiendused.
M.Niidumaa -eelmisel koosolekul arutati Misso põhikooli vajalikkuse küsimust, kuid
ühinemislepingu eesmärgiks on teenuste kättesaadavuse parandamine.
Ale Sprenk- Misso koolist oli eelmine koosolek arutelu, mitte ei tehtud otsust. Kindlasti mitte
pole töörühmal avamise-sulgemise pädevust. Arvestades õpilaste arvu on realistlik, et paljud
põhikoolid töötavad tulevikus erinevate klassiastmetega. Küll rääkisime eelmisel korral, et kui
on mõistlik teha muudatusi, siis võiks need ära teha. Kooli saab ikka pidada laste olemasolul.
Missolased ise on palju kordi seda küsimust arutanud ja ilmselt arutavad veel.

OTSUS: tagada kõigile lastele kvaliteetne elukoha lähedane alus- ja põhiharidus.
Ei sätestatud kriteeriume/ mõõdikud elukohalähedase koolieelsete lasteasutuste ning alg- ja
põhihariduse säilimiseks.
A.Sprenk – On ettepanek sätestada gümnaasiumihariduse toetamine eraldi punktina.
Toimus arutelu toetuste (sõidukompensatsioon) maksmise osas gümnaasiumi õpilastele ja
kutseõppes õppivatele õpilastele.
Ettepanekud:
o Ühtselt kirja panna toetuste maksmise kord.
o Maksta toetust mitte asukohapõhiselt.
o Toetada transporti kutseõppes näiteks 2 x kuus.

OTSUS: Toetada gümnaasiumi- ja kutseõppe omandamist
Toimus lühike arutelu erakoolide teemal
OTSUS: Aktsepteerida ja toetada erakoolide toimimist omavalitsuses.
Arutati koolijuhtide ülesannete-palkade kaardistamise küsimust ja eemaldati mõttekäik, et
kõiki koole võiks juhtida üks direktor
Arutati haridusnõuniku funktsiooni ja kompetentse spetsialisti leidmise küsimust.
Haridusnõuniku funktsiooniks oleks valdkonna terviku arendamine, näiteks, noorsootöö
spetsialist valdkonna juhina katab mitmeid neid valdkonna tegevusi, mida noorsootöötaja siis
enam täitma ei pea. Nt valdkonna eestkõnelemine, piirkonnaülesed projektid. See näide
selgitab haridusnõuniku võimalikku rolli koolijuhtide jaoks.
(Rõuge)
Eeldus, et haridusnõunik peab olema väga hea spetsialist(Varstu)
Nõunik võiks vaadata ka noorsootöö ja kultuuri valdkonda (Haanja)
Kandideerimise tingimused haridusnõunikule tuleb luua (Mõniste)

OTSUS: Luua haridusnõuniku ametikoht
Erivajadustega laste klassid jäävad samaks
Ale- tugiteenuse tõttu ei tohi lapse koolitee pikeneda ja lõpuks otsustab lapsevanem,
millisesse kooli ta oma lapse paneb. Kooli ülesandeks jääb kohandumine lapse vajaduste
järgi.
Kerli- õige on tagada kodulähedane tugiteenus.
Toimus arutelu lastekaitsespetsialisti ja sotsiaalpedagoogi ametikoha vajalikkusest. Rõuges on
tööl 0,5 ametikohaga lastekaitsespetsialist.

Ale- Mis meie vallas pärast liitumist paremaks läheb? Uued ametikohad heade spetsialistidega
täidetuna ongi konkreetsed asjad, mille läbi teenuste kvaliteet paraneb.

OTSUS: Luua lastekaitsespetsialisti ametikoht ja koolides sotsiaalpedagoogi ametikoht

Huvihariduse korraldus
Toimus lühike arutelu huvihariduse korraldamise üle, küll vaid selle üle, kas huviringid tasuta
või tasulised.
OTSUS: tagada, et kooli ringitunnid jäävad õpilase jaoks tasuta, väljaspool valla
hallatavate asutuste poolt korraldatavale huviringidele tuleb kehtestada ühtsetel alustel
toetamise põhimõtted.

Noorsootöö korraldus
Kerli Kõiv tegi ettepanekud, mis heaks kiideti.
Ettepanekud:
o Noorsootöö teenused on kodulähedased ja mitmekesised.
o Noorsootööd arendatakse Rõuge Avatud Noortekeskuse baasil ühtse kogu valda katva
noortekeskuste ja - tubade võrgustikuna.
o Valla noorsootööd koordineerib noorsootöö spetsialist.
o Piirkonda luuakse ühtne noortevolikogu.
Exceli failides esitatud andmed ei ole võrreldavad.
Ettepanek- teha numbrid tabelites võrreldavaks.
3. Ettepanekud ühinemislepingusse.
OTSUS: Ühinemislepingusse ja selle seletuskirja tehakse koond töörühma poolt tehtud
otsustest ja ettepanekutest.
Ale Sprenk tänas tehtud töö eest!
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