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Algus 17.30, lõpp 19.15
Võtsid osa: Liilia Oberg, Indrek Meri, Berit Köösel, Siiri Rae, Tiia Vestli, Katrin Markii
külalisena Pärnu LV-st
Puudusid: Indrek Kõiv, Jane Liiv, Siivi Teinfeld, Ilona Palmsaar, Anneli Reile, Natalja
Rogovtsova, Kaarit Visnapuu, Jessica Turk.
Koosoleku juhataja: Indrek Meri
Protokollija: Berit Köösel
Päevakorras:
1. Hoolekogu 2017/2018 õppeaasta tööplaani kokkuvõte
2. Pärnu arengukava ja Pärnu Raeküla kooli remont
3. Hoolekogu 2018/2019 õppeaasta tööplaani planeerimine
4. Katrin Markii ettekanne uuest hoolekogu töökorrast
5. Raeküla kooli õppekava muudatuste eelnõu

1. Hoolekogu 2017/2018 tööplaan viidi ellu poolikult, kuna uue hoolekogu
koosseisuga ei õnnestunud märtsis hoolekogu koosolekut pidada ning Raamatu ja
Roosi päeva raames kohtumist kirjanikuga samuti ei toimunud.
2. Pärnu Arengukavas Raeküla kooli remonti sees ei ole, mistõttu otsustas hoolekogu,
et remondi küsimust tuleb jõulisemalt lahendama asuda ning kohtuda linnapea
Romek Kosenkranisega, et siiski leida võimalusi Raeküla kooli remontimiseks.
3. Hoolekogu 2018/2019 õppeaasta tööplaanidesse jäid sisse tähtsamate teemadena
Raamatu ja Roosi päev, mida tähistame lastekirjanikuga kohtumisega, räägime läbi
lastekirjanik Markus Saksatammega, kel ilmub novembris uus raamat, et ta tuleks
Raeküla kooli õpilastega kohtuma ning uut raamatut tutvustama. Teise teemana
kerkis päevakorrale kooli söökla toidu kvaliteet, lapsed nurisevad, et toit ei maitse,
kuid koolil on olemas korralik köök ja väga head tingimused toidu valmistamiseks.
Samas, viimastel aastatel ei ole kooli toitlustaja vahetunud, sest ükski teine
toitlustaja ei ole konkursile tulnud. Kolmanda teemana Raeküla kooli remont, millal
ja millises mahus saaks seda teha, rääkida läbi Pärnu LV-ga.
4. Katrin Markii andis ülevaate uuest hoolekogu uuest töökorrast. Kõige olulisemad
momendid tema ettekandes: oluline on kõigi klasside esindaja olemasolu
hoolekogus, hoolekogu peamine ülesanne on lahendada õpilaste ja õpetajate vahelisi
küsimusi, kinnitada hoolekogu tööplaane, osaleda arengukava planeerimisel, Katrin
Markii ettekanne täismahus lisatud protokollile.
5. Raeküla kooli õppekava muudatuste eelnõu on lisatud protokollile, muudatused
värvitud kollaseks.

OTSUSED:

1. Korraldada kohtumine linnapea Romek Kosenkraniusega Raeküka kooli remondi osas.
Vastutajad Indrek Meri, Siiri Rae, Berit Köösel.
2. 1 septembri aktusel esindab hoolekogu Siiri Rae.
3. Raamatu ja Roosi päeva lepib kokku kirjanik Markus Saksatammega Siiri Rae.
4. Kooli söökla teemaga tegeleme edasi, vastutajad Berit Köösel ja Siiri Rae.
5. Võtta teadmiseks Katrin Markii poolt esitatud ettekanne ja juhinduda sellest hoolekogu
töö korraldamisel.
6. Nõustuda Raeküla kooli õppekava muudatustega.
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