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HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
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Algus 17.30, lõpp 19.16
Võtsid osa: direktor Liilia Oberg, õpetaja Tiina Niin, õpilaste vanemad Diana Kägo, Annely Ahtma,
Siret Tähiste, Eva Pajo, Indrek Meri, Annely Reile, Siiri Rae, Amelia Voor, õpetaja Mare Vlassov,
õpilane Sten-Rasmus Meri, kooli pidaja esindaja Siivi Teinfeldt.
Puudusid: Kaarit Visnapuu, Margit Päästel, Natalia Rogovtseva, Pille Pukk, Berit Köösel, Ilona
Palmsaar.
Koosoleku juhataja hoolekogu esimees: Indrek Meri
Protokollija: Tiina Niin
Päevakorras:
1. Hoolekogu 2018/2019. õppeaasta tööplaani planeerimine.
2. Pärnu Raeküla Kooli remont.
3. Hoolekogu esimehe valimine.
4. Jooksvad küsimused, ettepanekud.
1. Hoolekogu ja õpilasesinduse kohtumise korraldab õpilane Sten-Rasmus Meri 2019. aasta
jaanuaris. Kooli eelarve koostamise asemel tutvustab seda hoolekogule kooli direktor Liilia
Oberg. Hoolekogu ja õpetajate kohtumise korraldab infotunni ajal õpetaja Tiina Niin.
Koolivormi ostmise ja müümise protsessi (läbi kooli kodulehe) eest vastutab õpilase vanem
Siiri Rae. Raamatu ja roosi päeva eest vastutavad vanem Siiri Rae ja õpetaja Tiina Niin
(raamatute kogumine ja kirjaniku kutsumine emakeele päeva nädalal 11.-15.03.2019). Vanem
Siiri Rae kutsub kirjanik Markus Saksatamme ja õpetaja Tiina Niin kirjutab linnale
sellekohase projektitaotluse. Visiidi koolisööklasse teevad õpilaste vanemad Anneli Ahtma,
Siiri Rae, Amelia Voor ja Annely Reile. Enne külastust teavitavad nad sellest kooli direktorit
Liilia Obergi. Külastused on plaanis novembris 2018 ja veebruaris 2019. Püütakse külastada
nii supi- kui ka praepäeva. Ühisürituste ettevalmistamise eest vastutab hoolekogu esimees.
Näiteks esinemine õppeaasta ava- ja lõpuaktusel, jõuluüritustel ja võimalusel õpilastele
väljasõitude korraldamine. Hoolekogu ametlik suhtluskanal on meililist ja koosolekud
toimuvad üks kord kvartalis. Järgmine koosolek toimub 15.01.2019 kell 17.30.
2. Hoolekogu 2018/2019. õppeaasta tööplaani prioriteet on kooli remondiks vahendite küsimine.
Pärnu linna planeeritud arengukavas ei ole selleks vahendeid aastani 2026. Kooli remondi
osas hakkab linnavalitsuses ja -volikogus teavitustööd tegema kooli pidaja esindaja Siivi
Teinfeldt. Ta räägib kooli olukorrast ka Eino Jüri Laarmanniga, kes on varem seisnud hea
kooli käekäigu eest. Koolil on tehtud termomõõdistamine, mistõttu on teada, et kool ei vasta
nõuetele ja hoolekogu esimehe vanema Indrek Meri arvates võib kooli pidaja lähiaastail saada
selle eest trahvi.
3. Hoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Siiri Rae. Koosolekute protokollija on vanem Berit
Köösel, tema puudumisel asendab õpetaja Tiina Niin. Hoolekogus on kokku 18 liiget, täna on
kohal 12, puudumisest on teavitanud 3, koosolekukutset ei ole saanud 1. Hoolekogu liikmete
nimekirja muudetakse selliselt, et kutse saanud ja puudumisest teavitamata jätnud liikmed
arvatakse põhikoosseisust välja ehk laiendatud koosseisu. See tagab aktiivsema osaluse ning
hoolekogu koosoleku otsustusvõimelisuse.

4. Kooli direktor Liilia Oberg tegi ettepaneku, et viimane hoolekogu toimuks augustis ja siis
koostada hoolekogu tööplaan. Tööplaan kajastub sel juhul ka kooli üldtööplaanis.
Kooli direktor Liilia Oberg tegi ettepaneku hoolekogul propageerida lastevanemate seas
õpilaste koolivormi kandmist. Sellega olid kõik nõus.
Kõik koosolekul tehtud otsused on vastu võetud ühehäälselt. Alates 31.10.2018 jätkab
hoolekogu uues koosseisus.
Otsused:
1. Otsustati kinnitada hoolekogu 2018/2019 õppeaasta tööplaan digitaalselt, kui sinna on sisse
viidud kõik parandused.
2. Otsustati teadlikult tegeleda kooli remondivajadusest teavitamisega. Teavitustöö eest
vastutajaks määrati Siivi Teinfeldt.
3. Otsustati esitada hoolekogu liikmete nimekiri kinnitamiseks kooli pidajale Pärnu
Linnavalitsusele.
4. Järgmine hoolekogu koosolek toimub 15.01.2019 kell 17.30.

Lisa 1. Hoolekogu 2018/2019. õppeaasta tööplaan.
Lisa 2. Pärnu Linnavalitsuse vastus hoolekogu päringule kooli remondi kohta.
Lisa 3. Hoolekogu liikmete nimekiri alates 31.10.2018.
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