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Algus 17.30, lõpp 18.50
Võtsid osa: Liilia Oberg, Taimi Vilgas, Siiri Rae, Indrek Kõiv, Indrek Meri,
Tiia Vestli, Jane Liiv
Puudus: Carlo Antonio Fogelberg, Berit Köösel
Koosoleku juhataja: Indrek Meri
Protokollija: Jane Liiv
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoolekogu sekretäri valimine
Pärnu Raeküla Kooli õppekava muudatustele arvamuse andmine.
Pärnu Raeküla Kooli õpilasega arenguvestluse läbiviimise korrale arvamuse andmine.
Hoolekogu 2015/2016 õppeaasta töö kokkuvõte
Hoolekogu 2016/2017 õppeaasta tööplaani planeerimine.
Pärnu Raeküla Kooli kodukord.
Jooksvad küsimused, ettepanekud.
1. Seoses eelmise hoolekogu sekretäri Ülle Pääslase lahkumisega teisele tööle oli vaja
valida uus sekretär. Ettepanek tehti Pärnu Raeküla Kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse
õpetajale Jane Liivile. Toimus avalik hääletamine. 6 poole häälega osutus valituks
Jane Liiv
OTSUS:
1. Hoolekogu sekretäriks on õpetaja Jane Liiv.
2. Pärnu Raeküla Kooli õppekava muudatustele arvamuse andmine.
Kuulati ära õppealajuhataja Agita Keerd, kes rääkis muudatustest õppekavas.
Kujundav hindamine 1.-2. klassides, trimestritele üleminek. Rahulolematuse tõttu 8.
klassi uurimistööde tulemusega on 7. klassis tunniplaani lisatud uurimistöö alused,
väitlus toimub ringitunnina. Tennise ja jalgpalli õpetajad töötasid välja oma
õppeainete ainekavad. Muudatused on teadmiseks võetud.
3. Pärnu Raeküla Kooli arenguvestluse läbiviimise korrale arvamuse andmine.
Direktor L. Oberg selgitas, et kasutatakse nüüdsest eKooli-põhist arenguvestlust, kus
lapsevanemad saavad eKooli kaudu küsimustele vastata. Lapsevanem I. Kõiv tegi
ettepaneku saata lapsevanema meilile meeldetuletus arenguvestluse toimumise kohta.
Muudatused on teadmiseks võetud.
4. Hoolekogu 2015/16 õppeaasta töö kokkuvõte – hoolekogu esimees I. Meri andis
ülevaate eelmise õppeaasta hoolekogu tööplaani täitmisest. Võeti sõna 2015/16
õppeaasta tööplaani täitmise osas. Koolivestide müügi keskkond Facebookis on
käivitunud (lapsevanem S. Rae). Otsustati pöörata Facebooki-keskkonnale tähelepanu
lastevanemate üldkoosolekul. Otsustati tegeleda jooksvalt kooli raamatukokku
vajalikke raamatute saamisega ning pöörduda kooli vilistlaste poole palvega kinkida

kooli 25. aastapäevaks raamatuid. Ühisüritus eelmisel aastal ei toimunud, tehti
ettepanek, et see sellel õppeaastal korraldada.
OTSUSED:
2. Pöörata tähelepanu koolivestide ja koolivormipluuside müügikeskkonnale
Facebookis. Vastuataja S. Rae.
3. Pöörduda vilistlaste poole kooli raamatukogule raamatute annetamiseks seoses
kooli 25. sünnipäevaga. Vastutaja I. Meri.
5.

Hoolekogu 2016/17 õppeaasta tööplaani planeerimine. - I. Meri lubas tööplaani
tutvumiseks laiali saata.
6. Pärnu Raeküla Kooli kodukorra kinnitamine – muudatustest rääkis L. Oberg.
Veerandid on asendatud trimestritega, õppeaasta algul kinnitab õpilane allkirjaga, et
on tutvunud kooli kodukorraga. Vanem kinnitab allkirjaga, et on koolilt saanud
kasutada
rahvariided
ja
vastutab
nende
koolile
tagastamise
eest.
Huviringi/pikapäevarühma saab lapsevanema taotlusega. Koolimaja on avatud 7.20 –
17.00. Raamatukogust saavad õpikud kätte õpilased alates 6. klassist. Riietusest ei
ole lubatud noormeestel kanda põlvpükse. Riietuse reeglid on meie koolis ühed
leebemad, ning tegemist on kooli väärtustega, millest tuleb kinni pidada. Kodukord
rakendus 01.09.2016.
7. Jooksvad küsimused.
L. Oberg rääkis kooli 25. sünnipäeva tähistamisest - 22 oktoober kell 16. 00 toimub
kontserdimajas aktus. Oodatud on kõik õpilased koos peredega. Ettepanek hoolekogu
poolt võiks keegi osaleda. Kell 19.00 järgneb vastuvõtt külalistele (kutsetega
kutsutud) koolimajas ja vilistlastele pidu koolimajas.
Peredelt oodatakse kooli sünnipäevaks kingituseks lillesibulaid (krookused), mida
klassid istutavad lipuväljakule.
L. Oberg kinnitas, et vanapaberi kampaanias kõige rohkem vanapaberit viinud klassile
pannakse välja 300 eurot preemiaraha kevadise klassiekskursiooni toetuseks.
S. Rae tegi ettepaneku kutsuda Katrin Kuldna esinema etiketi teemal. I. Kõiv tegi
ettepaneku rääkida etiketist klassitundides ja teha vastavateemalisi päevi.
Kooli pidaja esindaja T. Vilgas küsis kooli õpilaste arvu kohta. L. Oberg vastas, et
koolis õpib 418 õpilast, 2016/17 on 62 esimese klassi õpilast. Optimaalne oleks 450
õpilast, hea kui klassi täituvus oleks 24 õpilast.
OTSUS:
4. Järgmine kohtumine toimub 7. novembril.
/allkirjastatud digitaalselt/
Indrek Meri
Hoolekogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/
Jane Liiv
Hoolekogu sekretär

