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Päevakorras:
1. Ülevaade hoolekogu tööülesannetest
2. Terje Jürivete ettekanne HEV õpilastega tegelemisest
3. Kooli remont
4. Külaskäik Wendresse

Hoolekogu uus koosseis on kinnitatud. Uutest liikmetest olid kohal Terje Jürivete, kes on kooli
pidaja esindaja ja Kristiina Treial, 1.b klassi õpilaste vanemate esindaja.
1. Liilia Oberg andis ülevaate hoolekogu töökorraldusest ja tööülesannetest. Kuna Pärnu LV
poolt sai kinnitatud hoolekogu uus koosseis, siis oli asjakohane meelde tuletada, mis on
hoolekogu
ülesanded.
Hoolekogu
tööülesanded
tulenevad
põhikoolija
gümnaasiumiseadusest ja kooli pidaja poolt kehtestatud korrast. Põhilised hoolekogu
ülesanded on kooli õppekava kinnitamine, koolivaheaegade kehtestamine, põhikooli õpilaste
arv klassis ja õpperühmas (kui see ületab õigusaktides lubatu), õpilase kooli vastuvõtmise
osas arvamuse avaldamine, õpilasega arenguvestluste läbiviimise korra, kooli arengukava ja
kooli kodukorra osas arvamuse avaldamine, pikapäevarühma moodustamine ja töö
korraldamine.
Hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindajad, õpilaste vanemate esindajad, õpilaste esindaja,
kooli pidaja esindaja.
Hoolekogu koguneb kord nelja kuu jooksul ehk kolm korda aastas.
2. Terje Jürivete on uus hoolekogu liige, kooli pidaja esindaja ning HEV (hariduslike
erivajadustega) õpilaste nõustaja. Pärnus on loomisel valdkondade ülene kriisi lahendamise
dokument. Mõeldud on just psühholooglist kriisiabi. Selle kohaselt võtab kool kriisi
olukorra tekkimisel ühendust Rajaleidjaga ja rakendub kriisiplaan. Kriisiolukorras on
äärmiselt oluline info liikumine, info tuleb kiiresti liikuma saada. Luuakse valdkondade
ülene kriisimeeskond, 6 liiget, ka Terje Jürivete ise on üks liige, kellega saab kriisi
tekkimisel koheselt ühendust võtta. Tekkis mõte nende 6 liikme kontaktid õpetajate tuppa
seinale üles panna, et õpetajatel oleks kohe vajaduse tekkimisel võimalik kontakti võtta.
Hetkel ongi suurim probleem spetsialistide puudu terves Eestis. Näiteks Pärnus on ainult üks
laste psühholoog, kuid vajadus on kordades suurem.
Juttu oli ka kaasava hariduse teemadel, mis on põnev, kuid keeruline teema. 2019 oli 17%
õpilastest ehk 7000 õpilast tuge vajavad. 2020 aastal on see number 20%. On suurenenud ka
koduõppel olevate õpilaste arv. Õpilased, kes ei saa hakkama tavaõppega, saavad pöörduda
SA Innove Rajaleidja poole, kus 3 oma ala spetsialisti ja laste psühholoog nõustavad õpilast
ning selgitavad välja tema vajadused ning väljastatakse soovitus edasi toimetamiseks. Kõik
see käib koostöös lapsevanemaga. Soovitus läheb Haridusinfosüsteemi, kus lapsevanem

peab selle kinnitama. Peale lapsevanema kinnitust saab kool info ja oskab õppetööd
vastavalt sellele korraldada. Eriklasse on kahte tüüpi: eritoega klass ja tõhustatud toega
klass. Pärnus on 19 kooli ja eriklasse oli eelmisel aastal 55, sel aastal 60. Õpilaste arv
klassides 6-12. Suurim probleem on eriklasside õpetajate puudus. Eriklassi õpetajal peavad
olemas vastavad isiksuse omadused ja peab olema tahe erivajadusega õpilastega tegeleda.
Koolil on võimalus võtta abiõpetaja ja tugiisik. Tugiisiku saab raske-ja sügava puudega
lapsele. On ka võimalik õpetaja abi võtta, näiteks teatrisse, ekskursioonile minekuks.
Väga oluline on lapsevanema koostöö kooliga.
Koolides on olemas HevKo spetsialist, kelle poole lapsevanemad saavad pöörduda.
3. Koolihoone merepoolne külg on soojustatud ja aknad vahetatud. On vajalik hoone
siseruumide projekt, et teha korda muud ruumid, fuajeed ja koridorid. Eesmärk on koridorid
teha valgemaks, laed tuua allapoole, vähendada müra hoones. Tulemas on uus ja kaasaegne
mööbel renoveeritud klassiruumidesse. Arengusuund on sinnapoole, et koolide juurde
rajatakse mänguväljakud ja korralikud välitingimused, kus õpilased saavad vahetunnis aega
veeta. Suund on õpikeskkonna muutustele, et need vastaks tänapäeva nõuetele.
4. Kavas on kevadel, kui viirus võimaldab, külaskäik ettevõttesse Wendre, et lapsed saaksid
ettevõtte tööga tutvuda. Täiendav info jooksvalt.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 26.05.2020, kell 17.30 samas ruumis. Palun kõigil hoolekogu
liikmetel kindlasti kohale tulla.
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