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Pärnu Raeküla Kooli arengukava aastateks 2011-2013.
Kooli 2011 aasta eelarve.
Õpilaste toitlustamisest koolis.
Ühisürituse korraldamisest õpetajate ja õpilaste vahel.
Küsitluse läbiviimine (kooli õpikeskkonna parandamise kohta).
Jooksvad küsimused, ettepanekud.

Koosolek otsustas:
1. Pärnu Raeküla Kooli arengukava aastateks 2011-2013.
Kooli direktor andis põhjaliku ülevaate Pärnu Raeküla Kooli arengukavast ja kooli
suundadest aastateks 2011-2013.
Eino-Jüri Laarmann tegi ettepaneku kaaluda tulevikus Pärnu Raeküla Kooli, mis 2010 a.
septembrist alates tegutseb Pärnu linnas põhikoolina, muuta Riigi Spordigümnaasiumiks.
Pärnu Raeküla Koolil on spordigümnaasiumi rajamiseks olemas väga head võimalused:
1. spordisaal;
2. staadion;
3. kool paikneb Raeküla metsa lähedal, kus on rajatud võimalused erinevate
spordialadega tegelemiseks.
4. kooli algklasside majast (Lembitu tn 1a) võiks saada õpilaskodu teistest
maakondadest spordigümnaasiumisse tulnud õpilastele.
Otsustati: Pärnu Raeküla Kooli arengukavale lisada kaaskirjana kaasa hoolekogu
ettepanek Riigi Spordigümnaasiumi rajamise kohta.
2. Kooli 2011 aasta eelarve.
Kooli direktor andis põhjaliku ülevaate kooli 2011 aasta eelarve kava projektist,
võrreldes 2010 ja 2009 aastaga.
Otsustati: vaadates 2011 aasta eelarvet ja võrreldes seda 2010, 2009 aastal kooli
ülalpidamiseks kulunud summadega, mis on kooli ülalpidamiseks varasematel aastatel
kulunud summadest veel väiksemad, on hoolekogu seisukohal, et käesolev aasta saab
koolil olema väga keerukas.

3. Õpilaste toitlustamisest koolis.
Õpilasi toitlustab Pärnu Raeküla Koolis FIE Juta Tammeleht.
Hoolekogu liikmetest käis 09.03.2011 koolis toitu maitsmas Kerly Kirsipuu, Eino-Jüri
Laarmann ja 4 a. klassi lapsevanem Raili Rein. Samuti vaadati üle ka kooli puhvetiosa.
Otsustati: etteheiteid kooli toitlustajale ja puhvetis müüdavale ei ole.
4. Ühisürituse korraldamisest õpetajate ja õpilaste vahel.
Hoolekogu soovis saada ühisürituse korraldamise kohta ettepanekuid õpilasesinduselt.
Tervislikel põhjusel ei saanud hoolekogu koosolekul osaleda õpilasesinduse esindaja, mis
tõttu puudub hoolekogul ülevaade õpilasesinduse ettepanekutest.
Otsustati: lükata päevakorra punkti 4 arutelu järgmisele hoolekogu koosolekule.
5. Küsitluse läbiviimisest õpikeskkonna parandamise kohta Pärnu Raeküla Koolis.
Kerly Kirsipuu andis ülevaate küsitluses sisalduvatest küsimustest. Küsitlus koosneb 32
küsimusest ja selle läbiviimiseks kulub kuni 20 minutit. Küsitlus kooli õpikeskkonna
parandamise kohta viiakse läbi klassides alates 4 kuni 9.
Küsitluse viivad läbi hoolekogu liikmed ja küsitluse kohta koostatakse kokkuvõte.
Otsustati: hoolekogul leppida õppealajuhatajaga Agita Keerd kokku aeg küsitluse
läbiviimiseks neljanda õppeveerandi alguses.
6. Jooksvad küsimused, ettepanekud.
Klarika Metsaoru´l on tekkinud küsimus, kuidas on võimalik teise kooli õpilasel (Pärnu
Ühisgümnaasiumi õpilasel) võtta tasuta osa Pärnu Raeküla Koolis toimunud trennist
(rahvastepall), mis on mõeldud oma kooli õpilastele.
Kooli direktori väitel, ei tohiks seda toimuda.
Otsustati: kooli direktor lubas tekkinud küsimust uurida ja lahendada.
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