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Algus: 17.30, lõpp: 19.00
Võtsid osa: Liilia Oberg, Berit Köösel, Siiri Rae, Siret Tähiste, Amelia Voor, Mare Vlassov, Pille
Pukk, Eva Pajo, Diana Kägo, Märtin Muhu ja Karl-Martin Leppnurm,
Koosoleku juhataja: Siiri Rae
Protokollija: Berit Köösel
Päevakorras:
1. Selle aasta tööplaan ja kooli eelarve
2. Hoolekogu ja õpetajate kohtumine 30.01.2019
3. Ühisüritus
4. Kooli söökla külastus
5. Koolivorm – polosärk
1. Liilia Oberg andis ülevaate kooli eelarvest. Suurima ja tähtsama osa eelarvest moodustavad
õpetajate palgad. Sel aastal peaksid need suurenema. Kool sai tulusid ruumide rendilt –
võimla rent jalgpalliklubi Pärnule, sulgpalliklubile ja veel paarile klubile ja majutuselt suvel.
Kulude all veel on õpikud, õppematerjalid ning kooli toit ja juhtimiskulud.
Kooli eelarve osas probleeme pole.
2. Hoolekogu ja õpetajate kohtumine toimub 30.01.2019 kell 15.00 õpetajate infotunni raames.
Kohtumise mõte on anda hoolekogu liikmete poolt ülevaade hoolekogu tööst ja hoolekogu
tegutsemise eesmärkidest. Kohtumisele võivad tulla kõik hoolekogu liikmed. Oleks kena,
kui tekiks õpetajatega tihedam kontakt ning koostöös ka uusi mõtteid ja ideid, kuidas
hoolekogu saaks omalt poolt koolielu edendamisele kaasa aidata.
3. Siiri Rae pakkus välja, et meil võiks olla uus traditsioon, kus klassi lapsevanemad saaksid
veeta aega koos lastega ja saada ka omavahel paremini tuttavaks. Selleks võiks iga klass
välja mõelda mõne toreda ühisürituse, kus osalevad nii lapsed kui lapsevanemad, näiteks
mõni vahva matk looduses-rabas, disc-golfi koolitus, klassiöö koos õhtusöögi
valmistamisega kodunduse klassis, kuhugi väljasõit, ööbimine telkides või mis iganes tore
tegevus. Tähtis, et see toimuks ühiselt koos lapsevanematega ning igal aastal, mõte on, et
tekiks üksteisest hooliv koolikogukond. Kõik hoolekogu liikmed aitavad oma klassis sellise
ürituse sisse seada.
4. Kooli söökla külastus
Siiri Rae ja Amelia Voor külastasid ima ette teatamata kooli sööklat. Tulemus üllatas heas
mõttes. Lõunasöök oli väga maitsev. Samuti vaadati üle ka puhvetis müüdav kaup, millele
polnud samuti etteheiteid. Valdalt kodumaine šokolaad ning värsked saiakesed. Järgmine
külastus sööklasse toimub märtsikuus, hea kellaaeg selleks on 12.15. Käigust tuleb teada
anda direktor Liilia Obergile. Kes täpselt läheb, selle lepivad hoolekogu liikmed omavahel
kokku enne minekut.
5. Siiri Rael olid kaasas koolivormi polosärkide näidised, sinised-rohelised, väga ilusad värvid.
Lisaks on võimalik osta ka fliisi, mis nägi samuti väga kena välja, halli ja rohelise ning halli

ja sinisega. Suur tänu Siirile, kes arendab meie koolivormi ja täiendab seda uute ideede ning
toodetega. Fliisi hind jääb ca 20 EUR, kuid on väga praktiline ja ilus seljas.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 12.03.2019, kell 17.30 samas ruumis.
Hoolekogu liikmed annavad ülevaate ühisüritusest, mida nad oma klassi laste ja lapsevanematega
koos korraldavad.
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