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Algus 17.30 lõpp 19.00
Võtsid osa: Liilia Oberg, Berit Köösel, Siiri Rae, Siivi Teinfeldt, Annely Ahtma, Diana Kägo, Eva
Pajo, Amelia Voor, Siret Tähiste, Mare Vlassov, Märtin Muhu (õpilaste esindaja).
Koosoleku juhataja: Siiri Rae
Protokollija: Berit Köösel
Päevakorras:
1. Emakeele Päev ja kooli raamatukogu
2. Tootmisettevõtte külastus
3. Koolisöökla külastus
1. Selle aasta emakeelepäeva raames (14.03) külastab kooli lastekirjanik Markus Saksatamm.
Kirjaniku uusi raamatuid sai ka soodushinnaga tellida, tellisid nii õpilased klassijuhatajate
kaudu kui ka Raeküla kool, kooli raamatukogu jaoks. Hoolekogu liikmed toetasid igaüks 7
euroga Markus Saksatamme sõidukulusid. Hoolekogu soovib sisse seada traditsiooni igal
aastal Raeküla kooli õpilastele teha omalt poolt kingituseks üks tore kohtumine mõne
lastekirjanikuga, et õpilastel oleks huvitav ja näitaks raamatute lugemise olulisust. Seekord
korraldab kohtumise Markus Saksatammega Siiri Rae. Tehti ka ettepanek, et järgmisel aastal
võiks olla kohtumine lastekirjanik Ilmar Tomuskiga.
Kooli raamatukogu ootab uusi raamatuid. Võib tuua korralikke ja värskeid raamatuid. Ei pea
olema uus raamat, kuid siiski korralik. Nimekiri raamatutest, mida oodatakse, on üleval
kooli kodulehel. Peamiselt on nimekirjas kooli kohustuslik kirjandus. Lapsed käivad
raamatukogu heameelega.
2. Hoolekogu poolt on ettevalmistamisel lastele tootmisettevõtte külastus. Sel aastal on
võimalik külastada ettevõtet Aknakoda, mis tegeleb akende valmistamisega. Kohtumist
korraldab Siiri Rae. Arutamisel oli ka Wendre külastus, mis võiks toimuda järgmisel aastal.
Ettevõtete külastus on seetõttu oluline, et näitab õpilastele, kuidas käib praktiline töö, mida
mingi töö ja töökoht endas kujutab ning mida ettevõtted Pärnus teevad. See kõik haakub ka
karjääriõppega. Samuti on V klassis ettevõtlikusõpe. Veel oli ettepanekuid teha külastusi
pankadesse, teatrisse (lavatagustesse ruumidesse), samuti tuli jutuks Pärnamägede
pagaritöökoda ning Valley vaibavabrik Vändras.
3. Söökla külastus on planeeritud aprilli algusesse. Parim aeg selleks on kella 11.00 kuni 12.00.
Hoolekogu liikmed lepivad jooksvalt kokku, kes lähevad sööklas pakutavaga tutvuma. Hästi
hea, kui saaks minna 2 hoolekogu liiget. Kindlasti tuleb külaskäigust eelnevalt informeerida
direktor Liilia Obergi.
Järgmine koosolek toimub mai lõpus, täpne kuupäev lepitakse kokku lingi kaudu, kuhu tuleb
valik kuupäevadest, kas 28; 29 või 30-nes kuupäev.
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Hoolekogu esimees
Siiri Rae

Hoolekogu sekretär
Berit Köösel

