PÄRNU RAEKÜLA KOOL
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Pärnu

25.09.2019 nr 1-3/1

Algus 17.30, lõpp 19.00
Koosoleku juhataja: Siiri Rae
Võtsid osa: Annely Ahtma, Kaarit Visnapuu, Margit Päästel, Siret Tähiste, Mare Vlassov,
Gert Köösel, Karl-Martin Leppnurm, Liilia Oberg.
Puudusid: Siivi Teinfeldt, Diana Kägo, Eva Pajo, Pille Pukk, Annely Reile, Berit Köösel.
Protokollija: Amelia Voor
Päevakorras:
1. Eelmise õppeaasta hoolekogu töö kokkuvõte.
2. Uue tööplaani koostamine.
3. Kooli põhimääruse muudatuse eelnõule arvamuse andmine.
4. Kooli õppekava muudatusele arvamuse andmine.
1.
Eelmise õppeaasta hoolekogu töö kokkuvõte
Eesmärgid: kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamine.
2018/2019. õppeaasta tegemised:
 Toimus haridustöötajale probleemidega tutvumine.
 Kohtuti õpetajatega infotunnis. Räägiti õpetajatele hoolekogu tegemistest.
 Kolmele õpilasgrupile korraldati külastusi ettevõttesse Aknakoda.
 Kahel korral külastati koolisööklat – sügisel ja kevadel. Hinnang mõlemal korral
positiivne. Toidu kvaliteet hea, toit maitsev. Tunnustus kooli toitlustajale.
 Toimus arutelu koolipuhvetis müüdava üle. Müügil ainult läbimõeldud tooted.
 Tutvuti kooli eelarve kavaga.
 Koolivormide – müük on vähenenud. Õpetajatel rääkida koolivormist klasside
koosolekutel.
 Emakeelepäeva tähistamine. Õpilastega paluti kohtuma kirjanik Markus Saksatamm:
õpilased ostsid kirjaniku lasteraamatuid üle 50. Samuti osteti kooli raamatukokku
erinevaid kirjaniku raamatuid.
 Oli planeeritud ühisürituse – lapsed ja vanemad koos - läbiviimine. Osades klassides seda
tehti.
2.
Uue tööplaani koostamine
11.-18. oktoober 2019 täiskasvanud õppija nädal: õpilaste vanemad annavad tunde. Rääkida
vanematele klasside koosolekul.

3.
Kooli põhimääruse muudatuse eelnõule arvamuse andmine
Elukoht; arenguvestlused; õpilaste ja vanemate kohustused; õpilaspileti väljastamine;
vanematel õigus nõuda paremaid tingimusi koolis osaledes ise nende tingimuste loomisel;
kooli eelarve koostamisse kaasatakse hoolekogu, kinnitab selle volikogu.
4.
Kooli õppekava muudatusele arvamuse andmine












Rahvusvahelise projekti „Õpilaste vaimne tervis“ kestvus 2018-2020, algselt oli 20182021.
Karjääriõpe – jääb sisse (9. klass põhiliselt) läbiva teemana ja klassijuhataja tundides
käsitletuna.
Uus! Projektõpe 1. ja 2. klassis, mis on õppeainete ülene. Kokku kolm projekti aastas.
Võõrkeeled 3+1 5. klassis.
Matemaatika 4 tundi nädalas 9. klassis (spordisuunal).
Valikkursuse mõiste asendati õige terminiga valikaine.
Õpiraskustega õpilaste klassi mõiste asendati tõhustatud toega eriklass
Koolis kasutatakse koolihaldussüsteemi eKool, see oli varasemalt kirjeldamata.
Korduseksam, mitte järeleksam – mõiste muutus.
Täpsustatud trimestrite ajad: 01. september, 01. detsember, 01. märts.
Muudetud õppekava hakkab kehtima tagasiulatuvalt 01. septembril 2019. a.
Ettepanek: koolivaheajal reisimine – peaks olema rangemalt reguleeritud.
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