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Päevakorras:
1. Hoolekogu 2017/2018 õppeaasta tööplaani planeerimine.
2. Raeküla koolile valge klaveri annetuste kogumise ideed.
3. Jooksvad küsimused ja ettepanekud
1. Hoolekogu 2017/18 õppeaasta tööplaani arutelu.
Sõna võttis hoolekogu esimees I. Meri ja rääkis, et tööplaani planeerimine on pooleli.
Kindlasti võiks aga toimuda traditsiooniline Raamatu ja Roosi päev 23. aprillil.
Probleemiks on kehv koostöö õpilasesindusega. Selle parandamiseks tegi I. Meri
ettepaneku korraldada märtsis 2018 kokkusaamine õpilasesindusega. Hoolekogu võttis
teadmiseks.
I. Meri tegi ettepaneku kinnitada tööplaan digitaalselt. Teadmiseks võetud.
I. Kõiv tegi ettepaneku organiseerida kohtumine kirjanikuga. Selleks teeb I. Kõiv
päringu kirjastusele, et selline kohtumine organiseerida. Hoolekogu on ettepanekuga
nõus.
OTSUSED
1. Hoolekogu tööplaani lisada Raamatu ja Roosi päev
2. Korraldada märtsis 2018 hoolekogu ja õpilasesinduse kokkusaamine
3. Organiseerida õpilastele kohtumine kirjanikuga. Vastutajaks I. Kõiv
2. Raeküla koolile valge kabinet-klaveri annetuste kogumise ideed
Direktor L. Oberg tutvustas veelkord ideed osta koolile Eesti Vabariigi 100
sünnipäevaks valge kabinet-kaver, mis asuks väikeses saalis. Klaver on vajalik ja kool
on otsustanud see endale kindlasti muretseda. Küsimuseks on finantsallikate leidmine.
I. Meri lubas annetuste kogumiseks vajaliku kujunduse enda peale võtta. Kuulati ära P.
Paulbergi ideed kabinet-klaveri võimaliku ostu kohta. Hind võiks jääda vahemikku
5000-10 000 eurot. B. Köösel tegi ettepaneku osta restaureeritud klaver. Soomest
tuuakse Eestisse selliseid klavereid kogu aeg. Probleemi tekitas aga sellise klaveri
võimalik kvaliteet. Tehti ettepanek jäädvustada ka annetajate nimed.
B. Köösel päris kas Pärnu linnavalitsus toetaks klaveri ostmist. T. Vilgas soovitas
kasutada nii annetuse kogumist kui ka küsida toetust Pärnu Linnavalitsuselt. Samuti tegi

ta ettepaneku küsida restaureeritud klaveri ostmise korral nõu muusikakooli
klaveriõpetajalt.
I. Meri tegi ettepaneku võtta uuele klaverile pakkumine ära. Hoolekogu oli sellega nõus.
Küsimusele kuidas klaveri ostuks raha koguda, vastas I. Meri, et Hooandja portaali
selleks kasutada ei ole sobiv. I. Kõiv leidis pakkumise restaureeritud Estonia klaverile
hinnaga 8500 eurot.
I. Kõiv päris aru kui palju on koolil endal vahendeid, et klaver osta. Direktor L. Oberg
vastas, et hea pakkumise korral on kool nõus kohe klaveri ära ostma.
Kuhu koguda klaveri ostmiseks annetuste teel saadud raha. L. Oberg tegi ettepaneku
küsida selleks Pärnu Linnavalitsusest sihtotstarbelise raha kogumiseks konto.
Ettepanek jäädvustada plaadile nende nimed, kes on teinud annetuse klaveri ostmiseks.
OTSUSED
4. Võtta hinnapakkumine kabinet-klaveri ostuks. Vastutajaks I. Meri
5. Jäädvustada tänuplaadile nende nimed kes toetasid klaveri ostmist vähemalt 100
euroga. Nimekiri kõigist annetajatest avaldada kooli kodulehel
3 Jooksvad küsimused ja ettepanekud
Küsimuse peale millal kooli renoveerimisaeg kätte jõuab, vastas L. Oberg, et 2014.
aastal viidi läbi väikese maja renoveerimine, Käo 4 õppehoone akende vahetus on
osaliselt toimunud pidevalt. 2015 renoveeriti käsitööklass, 2016 renoveeriti väike saal,
2017 aastal renoveeriti bürooruumid II korrusel (sekretäri kabinet ja prinetriruum),
2018. alguses III korrusel klassiruum. Kõikide ruumide renoveerimisel on muretsetud
ka uus sisustus (va väikese saali toolid, mis on Koidula kooli vanad toolid). Käo 4
hoonest on soojustatud võimla kaks seina (2016), aga hädavajalik on aga soojustada
kogu hoone.
I. Meri esitas arupärimise Pärnu Linnavalitsusele küsides, kuidas renoveerimisega lood
on. Vastuseks sai linnapealt R. Kosenkraniuselt kirja, et koolile on vaja teha sooja audit
(viidi läbi 16. veebruaril), selle tulemusena võib-olla saab toetust koolimaja
merepoolsete seinte soojustamiseks. I. Meri tundis muret kuidas on kooli pidada
võimalik siis, kui kehtima hakkavad 2019. aastal energia tõhususe nõuded.
T. Vilgas kinnitas, et koolid tuleb korda teha.
Kas hoolekogu koosseis jätkab samamoodi kui seni või laiendada hoolekogu koosseisu?
T. Vilgas tundis muret, et puudub õpilasesinduse liige.
I. Meri tegi ettepanku küsida, kas sooviksid hoolekogu tööga liituda neli uut liiget.
Probleemiks ka see, et koolipidaja esindajat ei ole Pärnu linnavolikogu ikka veel
ametisse kinnitanud.
OTSUSED
6. Hoolekogu poolt esineb 23. veebruari vastuvõtul sõnavõtuga I. Meri
7. Teha ettepanek astuda hoolekogu liikmeks järgmistele isikutele: Ilona Palmsaar (3c,
5b, 9b klasside esindajana), Kaarit Visnapuu (2b klassi esindajana) Annely Reile (5a
klassi esindajana), Natalia Rogovtsova (2c klassi esindajana).
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