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Koosoleku juhataja: Siiri Rae
Võtsid osa: Liilia Oberg, Berit Köösel, Siiri Rae, Siret Tähiste, Amelia Voor, Mare Vlassov, Märtin
Muhu, Gert Köösel
Puudusid: Siivi Teinfeldt, Annely Ahtma, Diana Kägo, Kaarit Visnapuu, Margit Pääsetl, Eva Pajo,
Pille Pukk, Annely Reile
Protokollija: Berit Köösel
Päevakorras:
1. Kooli eelarve tutvustus
2. Täiskasvanute õpinädal
3. Kooli remont
4. Kooli söökla külastus
Kohale oli kutsutud hoolekogu eelmise õppeaasta koosseis, kuna Pärnu linnavalitsus ei ole veel
kinnitanud hoolekogude käesoleva õppeaasta koosseisu. See tekitas segadust, sest uued valitud
liikmed ei saa osaleda koosolekul ja seekord mittevalitud eelmise õppeaasta liikmed enam ei
soovinud hoolekogu töös osaleda, siis oli ka puudujate hulk tavalisest suurem. Vastavalt
hoolekogude tegutsemise korrale on hoolekogu otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 liikmetest.
Kuna puudujaid oli 8 liiget, siis ei olnud võimalik otsuseid vastu võtta, saime arutleda erinevate
teemade ja probleemide üle.
1. Direktor Liilia Oberg andis ülevaate kooli eelarvest. Suurima ja tähtsama osa eelarvest
moodustavad töötasud. Kool saab igal aastal tulu ruumide rendilt – võimla rent Pärnu
Jalgpalliklubile, MTÜ Pärnu Sulgpalliklubile ja veel paarile klubile ja majutuselt suvel.
Planeeritav sissetulek on uueks aastaks 8600 EUR. Selle raha saab kool oma eelarvesse ja
seda kasutatakse vastavalt tekkinud vajadustele.
Kulude all on veel õpikud, õppematerjalid ning kooli toit ja juhtimiskulud.
Kooli eelarve osas on jäetud koolile suures osas sõltumatu planeerimine.
2. Toimus täiskasvanud õppija nädal, mille võib lugeda kordaläinuks. Täiskasvanud õppija
nädala mõte on selles, et vanemad või kooli vilistlased tuleksid kooli ja räägiksid oma tööst,
et õpilastel tekkiks ettekujutus erinevatest ametikohtadest ning reaalsetest tööülesannetest
neil ametikohtadel. Nädal õnnestus paremini algklassides, keerukusi esineb vanemates
klassides, kus õpilased ei soovi oma vanemaid kooli. Hoolekogule edaspidiseks
mõtlemiseks, kuidas vanemates klassides täiskasvanud õppija nädalat võiks korraldada.
Võib-olla kutsuda kooli mõni tuntud inimene rääkima oma tööst, see võiks olla õpilaste
jaoks huvitavam ja neutraalsem.
3. Oleme rõõmsad, et koolis käib remont, kuid ei rõõmusta see, et remont venib ning tööde
tempo on aeglane. Valmis peab see olema 24.12.2019, kuid on kahtlus, et ei jõua õigeks
ajaks valmis. Olemas on ehitusjärelevalve ning tehakse ehituskoosolekud, mis toimuvad iga
kahe nädala tagant. Hoolekogu soov on Pärnu linnavalitsuse esindajana näha hoolekogus

Irina Talvistet, keda hindame asjalikkuse ja pädevuse eest ning kellelt loodame abi kooli
remondi jätkumise osas.
4. Kooli söökla külastus
Jätkame hoolekogu poolt kooli söökla pistelisi kontrolle. Kooli sööklas jätkab OÜ Mole,
selles osas muudatusi ei ole. Kooli lõuna maksumus on samuti endine, 1.37 EUR. Läbi viidi
kooli toitlustaja hange, mille kohaselt olemasolev toitlustaja võitis hanke 3 aastaks. Kooli
toit valmib kohapeal, mis on suur eelis – toit on soe ja värske.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 10.03.2020, sellest järgmine koosolek 26.05.2020, kell 17.30
samas ruumis.
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