PÄRNU RAEKÜLA KOOLI HOOLEKOGU TÖÖPLAAN
2010/2011 ÕPPEAASTAKS

Tegevuse eesmärgid:
1. Toetada kooli sisehindamise aruande koostamisel.
2. Toetada kooli uue põhimääruse koostamisel.
3. Toetada kooli uue arengukava koostamisel.
4. Toetada kooli uue kodukorra koostamisel.
5. Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamine.
6. Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.
7. Korraldada küsitlus teemal „Koolivormi osatähtsus sinu koolis“.
8. Korraldada hoolekogu ja õpilasesinduse vahel kohtumine, arutamaks hoolekogu ja
õpilasesinduse vahelist koostöövormi.
9. Korraldada kontrollvisiit koolisööklasse.

Tegevuse sisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Aidata kooli sisehindamise aruande koostamisel.
Aidata kooli uue põhimääruse koostamisel.
Aidata kooli arengukava koostamisel.
Aidata kooli uue kodukorra koostamisel.
Aidata kaasa ja toetada kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomisel, seoses
gümnaasiumi astme kaotamisega põhikooliks muutmisega.
Aidata kaasa kooli õppe- ja kasvatustegevuseks parematele tingimuste loomisel, seoses
gümnaasiumi astme kaotamisega põhikooliks muutmisega.
Viia läbi küsitlus koolivormi kasutusele võtmise kohta õpilaste, õpetajate ja algklasside
õpilaste lastevanemate seas. (Koolivormi kasutusele võtt suurendaks koolirahva
ühtsustunnet ja sellega saab näidata oma kuuluvust antud koolipere hulka).
Eesmärk saavutada hoolekogu ja õpilasesinduse vahel koostöö, aitamaks arutada ja
lahendada võimalikke tekkivaid küsimusi kooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud
teemadel ning leida võimalusi ühisürituste korraldamiseks.
Korraldada kontrollvisiit koolisööklasse.

Ülesannete täitmise tähtajad ja vastutajad:
Tegevuse sisu
1. Hoolekogu koosseisu muutmine.
2. Hoolekogu uue esimehe valimine.
3. „Aasta õpetaja“ kandidaadi esitamine.
4. Kokkuvõte 2009/2010 õppeaastast.
5. Kooli 2010/2011 õppeaasta prioriteedid.
6. Jooksvad küsimused.

Töötamise aeg
September

7. Hoolekogu 2010/2011 a. tööplaani arutamine ja kinnitamine.
8. Küsitluse läbiviimine „Koolivormi osatähtsus sinu koolis“.
9. Sisehindamise aruanne.
10. Kooli põhimäärus.
11. 2011/2012 a. kooli eelarve.
12. Jooksvad küsimused.

Oktoober/ November/Detsember

13. Arengukava.
14. Kooli kodukorra uuendamine.
15. Koolivorm, koolivormi tellimisega seotud küsimuste lahendamine.
16. Koolivormi kandmise rakendamine.
17. Jooksvad küsimused.

Jaanuar/Veebruar

18. Küsitlus õpikeskkonna parandamise kohta.
19. Ühisürituse ettevalmistamine.
20. Jooksvad küsimused.

Märts

21. Hoolekogutöö aruanne koolipidajale.
22. Jooksvad küsimused.

Mai

