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Toimumise aeg: 14.05.2012
Algus kell 17.00, lõpp kell 18.10
Koosolekut juhatas: Kerly Kirsipuu
Protokollija: Kerly Kirsipuu
Osa võtsid: Eino-Jüri Laarmann, Gerli Lehemets, Klarika Metsaoru, Riho Alliksoo,
Peep Klaanberg, Tiia Vestli
Puudusid: Annika Kadakas, Eneken Aru, Heleri Alliksoo, Moonika Lille
Kutsutud: Liilia Oberg - direktor
Päevakord: 1. Ülevaade 2011/2012 õppeaasta hoolekogu tööplaanist.
2. Vestide tellimine.
3. Ülevaade spordiklassist.
4. Ühisüritus.
5. Jooksvad küsimused.
Koosolek otsustas:
1. Ülevaade 2011/2012 õppeaasta hoolekogu tööplaanist.
Hoolekogu vaatas üle 2011/2012 õppeaasta hoolekogu tööplaani ja analüüsis
tehtud tööd.
Otsustati: hoolekogu on tööplaanis kõik seatud eesmärgid ja ülesanded täitnud.
2. Koolivestide tellimine.
Kooli direktor Liilia Oberg andis ülevaate vestide tellimusest klasside kaupa.
Kokku on tellitud kooliveste õpilastele 97 tk ja õpetajatele 2 tk.
Otsustati: teha kooli huvijuhile ettepanek, korraldada lastevanemate ettepanekul
vestimüügi päev, kus oleks võimalik müüa või ära anda õpilasele väikeseks
jäänud vest.
3. Ülevaade spordiklassist.
Kooli direktor Liilia Oberg andis ülevaate koolis käesoleval õppeaastal avatud
spordiklassist. Õpilased tegelevad aktiivselt spordiga, nii jalgpalli kui tennise
mängimisega. Spordiklassi saavutustest on vara veel rääkida kuna tegemist on
1. klassiga. Enamus vanemaid on jalgpallitreeningutega väga rahul, kuna
paljud poisid on leidnud aega ka pärast kooli edasi klubides treenida ja huvi on
järjest süvenenud.

4. Ühisüritusest.
Gerly Lehemets pakkus välja idee korraldada ühisüritusena – fotojaht.
Otsustati: Ühisürituse korraldamist organiseerib õpetaja Tiia Vestli, kes kaasab
ka õpilasomavalitsuse mänge korraldama ja vajadusel aitab korraldamisele
kaasa Gerly Lehemets, kes andis matkale formaadi ja eesmärgid.
5. Jooksvad küsimused.
5.1. Via Baltica trassi (maandtee) ehitamisega rajati kooli vahetusse
lähedusse Riia mnt poolsele küljele bussipeatus, mille käigus kaevati üles
õpilaste, õpetajate ja lastevanemate poolt ühiselt istutatud kuusehekk.
On tekkinud küsimus, kas kuusehekk istutatakse tagasi.
Otsustati: teha vastav järelepärimine töö tellijale.
5.2. Uueks õppeaastaks 1. klassi registreeritud õpilaste arvu põhjal on
võimalik avada Pärnu Raeküla Koolis üks esimene klass.
Otsustati: teha järelepärimine Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonnale, miks
komplekteeriti vaid üks klass.
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