PÄRNU RAEKÜLA KOOL
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Algus 19.00 lõpp 20.00
Võtsid osa: Liilia Oberg, Indrek Meri, Berit Köösel, Siiri Rae, Siret Tähiste, Amelia Voor, Mare
Vlassov, Kaarit Visnapuu, Pille Pukk, Eva Pajo.
Koosoleku juhataja: Indrek Meri
Protokollija: Berit Köösel
Päevakorras:
1. Uus hoolekogu koosseis.
2. Hoolekogu tööplaan.
3. Kooli remont ja koolipidaja esindaja.
4. Kooli toitlustaja.
1. Hoolekogu koosseis 2018/2019. õppeaastal on täienenud seoses uue hoolekogude töö
eeskirjaga, mille kohaselt peab hoolekogus olema vähemalt üks iga klassi lapsevanemate
esindaja. Seda põhimõtet arvestades on hoolekogus uued liikmed: Siret Tähiste 5.b klassi
esindaja, Amelia Voor 4.c klassi esindaja, Mare Vlassov õpetajate esindaja, Pille Pukk
5.d/6.d klassi esindaja ja Eva Pajo 4.b klassi esindaja. Hoolekogu leppis kokku, et järgmine
hoolekogu koosolek on 30.10.2018 kell 17.30.
2. Hoolekogu tööplaani osas leppisime kokku, et hoolekogu esimees Indrek Meri saadab
tööplaani hoolekogu liikmetele meilile ning kõik hoolekogu liikmed saavad tööplaani
täiendada oma mõtete ja ideedega. Tööplaani arutame täpsemalt järgmisel hoolekogu
koosolekul 30.10.2018.
3. Hoolekogu on seiskohal, et Raeküla kool vajab kiiresti renoveerimist, fassaad tuleb
soojustada ning korda teha, tuul puhub sisse ja lükkab ka vihmavee akende vahelt
klassidesse merepool küljes, arvutiklassis on seinas auk, loetelu tuleks päris pikk, mida
kõike tuleks esimeses järjekorras teha. Hetkel on olukord selline, et Pärnu linna arengukavas
ei ole Raeküla kooli remonti ette nähtud. Hoolekogu on võtnud seisukoha alustada
läbirääkimisi Raeküla kooli remondi küsimuses eesmärgiga kool korda teha. Hoolekogu
esimees Indrek Meri saadab arupärimise Pärnu Linnavalitsusse, arutame seda küsimust
järgmisel hoolekogu koosolekul ning lepime kokku järgmised sammud.
Koolipidaja poolne esindaja Raeküla kooli hoolekogus on Siivi Teinfeldt, kuid hoolekogu
ettepanek on kooli pidaja esindajaks määrata Taimi Vilgas, kuna Taimi Vilgas on olnud ka
varem koolipidaja esindaja ning kooli probleemistikuga tuttav. Kooli direktor Liilia Oberg ja
hoolekogu esimees edastavad ettepaneku Pärnu Linnavalitsusele.
4. Mitmed õpilased ei ole rahul kooli toidu kvaliteediga. Võimalikud lahendused: viia läbi
uuring klassides ja välja selgitada, millised toidud käesoleva toitlustaja pakutavast õpilastele
kõige rohkem meeldivad ning koostada nädala menüü, mida pakkuda igal nädalal. Jätkame
kooli toidu teemaga järgmisel koosolekul.
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