PÄRNU RAEKÜLA KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL NR 1-3/4

Toimumise aeg: 11.05.2011
Algus kell 17.30, lõpp kell 19.00
Koosolekut juhatas: Kerly Kirsipuu
Protokollija: Kaja Lillipuu
Osa võtsid: Eino-Jüri Laarmann, Eneken Aru, Klarika Metsaoru, Kaja Lillipuu, Tiia Vestli,
Õnne Miller
Puudus: Heleri Alliksoo
Kutsutud: Liilia Oberg - direktor
Päevakord: 1. Koolivormina kasutusele võetava vesti hinnapakkumised, näidisvesti
esitlemine ja koolilogo vestile planeerimine.
2. Vesti esitlemise võimalused kooliperele, lastevanematele ja vesti tellimine.
3. Õpikeskkonna parandamise kohta läbiviidud küsitluse tulemuste kokkuvõtte
analüüs ja olukorra parendusvõimalused.
4. Õpilasesinduse esindaja ettekanne (ühisürituse korraldamisest õpetajate ja
õpilaste vahel).
5. Jooksvad küsimused, ettepanekud.
Koosolek otsustas:
1. Koolivormina kasutusele võetava vesti hinnapakkumised, näidisvesti esitlemine ja
koolilogo vestile planeerimine.
Hoolekogu pidas läbirääkimisi kolme ettevõttega hinnapakkumise esitamiseks vestile.
Neist hinnapakkumised esitasid kaks ettevõtet: AS Kudumisettevõte Elegia ja Norrison
OÜ. Üks ettevõte loobus.
Kuna Pärnu Raeküla Kooli puhul on tegemist väikese õpilaste arvuga kooliga siis
parimaks hinnapakkumiseks vestile oli AS Kudumisettevõte Elegia poolt esitatud
pakkumine.
AS-i poolt valmistati hoolekogu soovil näidisvest materjaliga 50% puuvill ja 50% akrüül,
värvus must, V-kaelusega. Kaeluse ja käeava kantides helehall triip. Vesti allosas
kahekordselt pööratud 2+1 soonik. Kootud klass 12 kudumismasinal, kude poolmilaano.
Vest on sama lõikega nii poistele kui tüdrukutele.
Koolilogo tikand vestile on laiusega 10 cm+ kõrgus 5,5 cm.
Otsustati: Kiita heaks AS-i Kudumisettevõte Elegia poolt esitatud hinnapakkumine ja
näidisvest.
2. Vesti esitlemise võimalused kooliperele, lastevanematele ja vesti tellimine.

Otsustati: Tutvustada vesti lastevanematele klasside koosolekutel ja vesti pildid panna
ülesse kooli koduleheküljele.
Vestide tellimused koguvad kokku klassijuhatajad ja esitavad kooli haldusjuhile. Vestide
mõõdud (lapse pikkuse järgi) on järgmised: 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164 ja
170.
3. Õpikeskkonna parandamise kohta läbiviidud küsitluse tulemuste kokkuvõtte analüüs ja
olukorra parendusvõimalused.
Küsitlus viidi läbi 4. kuni 9. klassi õpilaste seas 05.04.2011 a. Kokku on koolis
küsitletavaid õpilasi 163 ja koolis viibis neist küsitluse ajal 145 õpilast.
Küsitlusele vastanud õpilaste seast ei saanud arvuliselt välja tuua eraldi poiste ega
tüdrukute arvu kuna osade õpilaste poolt oli jäetud märkimata, mis soost vastajaga on
tegemist.
Hoolekogu analüüsis põhjalikult õpikeskkonna parandamise kohta läbiviidud küsitluse
tulemusi. Küsitlusest selgus, et üldine rahuolu kooliga on hea, muidugi on kohti, mida
tuleb parandada.
Otsustati: Küsitluse tulemused esitada kooli direktorile ja teha ettepanek arvestada
küsitluses saadud tulemusi kooli edasise töö planeerimisel. Küsitluse tulemuse kokkuvõte
on käesoleva protokolli lisa 1.
4. Õpilasesinduse esindaja ettekanne (ühisürituse korraldamisest õpetajate ja õpilaste vahel).
Õpilasesinduse esindajal ei olnud võimalik osaleda hoolekogu koosolekul.
Otsustati: küsida õpilasesinduse ettepanekud kirjalikult ja hoolekogu esitab
õpilasesinduse ideed, mõtted kooli direktorile.
5. Jooksvad küsimused, ettepanekud.
5.1 Koolimaja soojapidavuse probleem.
Otsustati: Eino-Jüri Laarmann esitab vastavasisulise kirja kooli pidajale - Pärnu
Linnavalitsusele.
5.2 Kooli võimla riietusruumide hügieeniline olukord.
Otsustati: Teha kooli direktorile ettepanek kontrollida võimalikult kiiresti kooli võimla
riietusruumide hügieenilist olukorda.
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