PÄRNU RAEKÜLA KOOL
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Pärnu

31.01.2017 nr 1-3/3

Algus 17.30, lõpp 19.00
Võtsid osa: Liilia Oberg, Indrek Meri, Karl-Kaspar Meri, Berit Köösel, Siiri Rae, Jane Liiv
Puudus: Taimi Vilgas, Tiia Vestli, Indrek Kõiv
Koosoleku juhataja: Indrek Meri
Protokollija: Jane Liiv
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2017. a eelarve tutvustus.
Eesti Vabariik 100.
Rahulolu uuringu korraldamine.
Koolivormide rahastamine.
Jooksvad küsimused.
Laiendatud hoolekogu kokkukutsumine.

1. Kooli 2017 aasta eelarve tutvustus - Sõna võttis direktor L. Oberg. Täpset eelarvet
veel ei tea. 4,3% õpetajate palgavahendeid tuleb juurde. Koolil on kasutada 1,024
miljonit eurot, sellest 780 000 eurot on personalikuludeks koos kõigi maksudega.
225 000 eurot on põhitegevuse kulud – 26 000 eurot õppevahenditeks. Vaba aja
sisustamiseks on õpilastele kasutada 3400 eurot. Meditsiinikulud on eelarvesse
planeeritud, kuid
seoses riikliku muudatusega, et töötajaid ei pea enam
tervisekontrolli saatma, jääb seal vahendeid reservi. 6500 eurot on mõeldud
inventarikuluks – plaanis osta väikesesse saali uued toolid. 7500 eurot ette nähtud
infotehnoloogia jaoks. HITSAst – 16000 euro eest vahendeid, endal tuleb katta 15% õpetajatele sülearvuteid, juurde tahvelarvuteid. Projektoritega on sellest aastast kõik
kabinetid varustatud (ostsime sel aastal juurde 3 projektorit, eelmise aasta lõpul 2
projektori ja 2 dokumendikaamerat). Märtsis peaks kool olema kaetud uue wifivõrguga (HITSA toetusel). Õpilastele oma wifi-võrgu loomises ei ole veel kindel.
Kütte kulude katteks on linn planeerinud 42000 eurot, elektri eest 18000. Nüüdsest
toimuvad tenniseõpetuse tunnid Tennisehallis, mille kulud katab samuti Pärnu linn.
Indrek Meri küsis kui kaugel on renoveerimiskava – soojustada peahoone merepoolne
fassaad. EAS käest on küsitud kodundusklassi väljaehitamiseks raha 3 korral, kuid
toetust ei saanud. Mistõttu leidis linn ise vahendid ja aitas kodundusklassi välja
ehitada ja sisustada. Loodame, et koolihoone saab siiski soojustatud ja ka EAS toetab
seda. Koolihoone soojustamiseks on projekt olemas.
Eelarve tutvustus on teadmiseks võetud.
2. Eesti Vabariik 100 – L. Oberg tegi ettepaneku tähistada Eesti Vabariigi 100
sünnipäeva sellega, et teha koolile kingitus – väike valge klaver (elektriline klaver).
Klaver asuks väikeses saalis (A11), mis renoveeriti eelmisel aastal. Orienteeruv hind
võiks jääda 3000-4000 euro juurde.
Ettepanek – hoolekogu kutsuks vanemaid, vilistlasi üles annetusi selleks tegema. B.
Köösel tegi ettepaneku, et klassijuhatajad paneksid eKooli vastavasisulise teate välja.

Teksti kirjutaks Anu Helemäe ja kujunduse teeks Indrek Meri. Teade pannakse üles nii
eKooli kui kooli Facebooki leheküljele.
OTSUS:
1. Kaaluda ettepanekut hoolekogu siseselt, selleks saata info hoolekogu liikmetele
laiali. Jagada Eesti Vabariigi aastapäeva puhul selle teemalist plakatit.
Heategevuse korras saada raha kokku. Karl-Kaspar Meri nõustus õpilasesinduses
küsimust tõstatama. Leiti, et lõpetajate osakaal võiks annetuses suurem olla.
Otsustati raha koguda huvijuhi arvele, märksõnaga klaver. Indrek Meri võtab
klaverile hinnapakkumised.
3. Rahulolu uuringu korraldamise teemal soovis sõna saada Taimi Vilgas. Tema
puudumisel teemat käsitleda ei saanud. L. Oberg tegi ettepaneku kasutada
olemasolevat rahuolu uuringut. Ettepanek on teadmiseks võetud.
4. Koolivormide rahastamise teemal võttis sõna Siiri Rae. Mure kui jätkusuutlik on
programm. Tegi ettepaneku – pakkuda kõrvale uut toodet polosärk koos kooli logoga,
hinnaks 10 eurot.
OTSUS:
2. Toetada tootevaliku suurendamist. Informeerida õpetajaid sellest infotunnis. Teha
tootenäidised ja need üles panna. Õpilaseesindus nõus esitlema ka koolipluuse,
selleks korraldab kohtumise Karl-Kaspar Meri, tähtajaks 2 nädalat, kohal ka
hoolekogu
5. Jooksvad küsimused – B. Köösel küsis informatsiooni e-õppe päeva kohta. Teavet
jagas L. Oberg – e-õppe päev toimus 23. jaanuaril ja meie koolist osalesid 7. ja 8.
klasside õpilased. Õpilased ja õpetajad jäid igati rahule.
6. I. Meri avaldas tunnustus kooli hea kuvandi kasvule kogukonnas. Positiivne, et
õpilased ei soovi kooli vahetada. Jätkata tegevust kooli Facebooki leheküljel, ja iga
kuu „Postimehe“ võrguväljaandes artiklite avaldamist.
7. I. Meri ettepaneku korraldada laiendatud hoolekogu 20. veebruaril. 17.30.
kodundusklassis. Iga klass saadab ühe esindaja. Teemad - klaver, vestid.
OTSUS:
3. Laiendatud hoolekogu koosolek toimub 20. veebruaril, kell 17.30
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