PÄRNU TAMMSAARE KOOL

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Pärnu

03.09.2018.a nr 1.1-3/1

Hoolekogu koosoleku toimumise aeg: 18.00 – 21.00
Hoolekogu koosoleku juhataja nimi: Aleksandr Frischer
Hoolekogu koosoleku sekretäri nimi: Reet Merilaine
Koosolekul osales:
1. Aleksandr Frischer
2. Reet Merilaine
3. Anna Dmitrijeva
4. Tatjana Strelovskaja
5. Ktrin Markii
6. Aljona Tšausova
7. Aljona Jemeljanova
8. Jekaterina Kraft
9. Olga Vereschagina
10. Jelena Garanina
Puudusid:
1. Jelena Abramova
2. Natalja Kiviselg
3. Vladimir Fjodorov
Päevakord:
1. Linnavalitsuse määruse "Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude
moodustamise alused ja töökord" tutvustamine
2. Arvamuse andmine kooli õppekava kehtestamiseks
3. Nõusoleku andmine suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu piirnormist
suuremates klassides.
PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Kuulati:
Katrin Markii tutvustas hoolekogu liikmetele uut Pärnu Linnavalitsuse 29.08.2018 määrust nr
14 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord.
Esitlus on lisatud hoolekogu koosoleku protokolli lõppu.
Katrin Markii vastas hoolekogu liikmete täpsustavatele küsimustele.
Uue määruse järgi hoolekogu koosseisu valitakse vanemate esindajad, arvestusega, et võimalusel
oleks esindatud kõik kooli klassiastmed, aga mitte vähem, kui viis vanemate esindajat (välja
arvatud põhikoolid I-II kooliastmes). Hoolekogu liikmed arutasid, et lapsevanemate
üldkoosolekul valitakse igast klassiastmest üks esindaja, so vähemalt 9 liiget. Lisaks valitakse
esindajaid HEV-õpilastega klassidest.

Otsustati:
1. Võtta arvesse LV uus määrus Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude
moodustamise alused ja töökord hoolekogu töö korraldamisel koolis.
2. Valida 11.10.2018. toimuval lapsevanemate üldkoosolekul hoolekogu koosseisu vähemalt
9 esindajat igast klassiastmest ja esindajaid HEV-õpilastega klassidest.
PÄEVAKORRAPUNKT NR 2
Vastavalt Pärnu Linnavalitsuse 29.08.2018 määrusele nr 14 Pärnu linna
munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord hoolekogu annab
arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks.
Õppealajuhatajad R. Merilaine ja K. Moissejenko tutvustasid hoolekogu liikmetele õppekava
üldosa, mis oli eelnevalt saadetud elektrooniliselt kõikidele hoolekogu liikmetele tutvumiseks
koos kutsega hoolekogu koosolekule. Nad rääkisid, kuidas toimus uue õppekava koostamine
ning tutvustasid põhjalikumalt tunnijaotusplaani vene õppekeelga, varajase ja hilise
keelekümblusklassides; hindamist ja järelevastamise võimalusi koolis.
Jelena Garanina esitas küsimuse, et kui ainet õpetatakse eesti keeles, kas õpetaja võib tundides
kasutada vene keelt.
R. Merilaine: keelekümblusklassides on põhimõte üks õpetaja – üks keel. Kui õpetaja õpetab
vene õppekeelega klassis, kus on vähe aineid eesti keeles, siis laste toetamiseks õpetaja võib
vajadusel võib õpetaja kasutada vene keelt.
Anna Dmitrijeva ja Olga Vereschagina märkisid, et vaadates varajase keelekümbluse klasside
tunnijaotust tekib tunne, et see on eesti klass ning venekeelseid aineid on väga vähe.
Keelekümbluse koordinaator R. Merilaine teatas, et varajase keelekümblusklassides
lastevanematel on alati antud võimalus valida õppeaineid, mida õpetatakse vene ja mida eesti
keeles. Põhiline nõue on, et 1.-9.kl vältel need õpilased saavad 60% ainetest õppida eesti keeles
ja 40 % vene keeles. Varajase keelekümblusklassides on tendents, et lapsevanemad valivad vaid
niisugused oskusained, nagu kehaline kasvatus, tööõpetus ja kunstiõpetus, mida õpetatakse vene
keeles. Kõiki teisi aineid soovitaklse õppida eesti keeles. Niisugune on lapsevanemate soov.
A.Frischer: Minu arvamus on, et ka vene keele mahtu keelekümblusklassides võiks vähendada
ja anda eesti keelele või eesti keeles õpetatavatele ainetele.
Hoolekogu liikmed arutasid, kas see oleks mõistlik, kui vene peredest lastel võtta viimane
võimalus õppida oma emakeelt. Teised hoolekogu liikmed olid seda meelt, et vene keele
õppimine keelekümnlusklassides peab jääma.
A.Frischer tõstatas küsimuse koduste tööde kohta. Seda arutati ka hoolekogu 09.04.2018
koosolekul nr 1.1-3/3.
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Riho Alliksoo tuletas meelde, et sotsiaalministri 27.03.2001 määruse nr 36 Tervisekaitsenõuded
kooli päevakavale ja õppekorraldusele järgi pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks
päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta. Muid kodutööid puudutavaid seadusi ei ole.
Hoolekogu liikmed arutasid kodutööde andmist. Kooli direktor lubas informeerida õpetajaid
hoolekogu seisuhohast kodutööde suhtes.
Otsustati:
1. Hoolekogu liikmed on uue õppekavaga nõus ja kiidavad selle heaks.
2. Hoolekogu teeb kooli juhtkonnale ettepaneku edastada õpetajatele veel kord palve arvestada
kodutööde mahuga, võimalusel mitte anda koduseid ülesandeid esmaspäevaks ja
koolivaheajaks, v.a õppeained, mis on ainult üks kord nädalas ja tunnid toimuvad
esmaspäeval.
3. Hoolekogu teeb kooli juhtkonnale ettepaneku kirjutada kooli kodukorra sisse punkt „Üldiselt
meie koolis esmaspäevaks ja vaheajaks koduseid ülesandeid ei anta“.
PÄEVAKORRAPUNKT NR 3
Vastavalt Pärnu Linnavalitsuse 29.08.2018 määrusele nr 14 Pärnu linna
munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord hoolekogu annab
nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu konkreetses klassis või eriklassis.
2018/2019.õa piirnormist suuremad klassid on:
4.A klass - 28 õpilast
5.A klass - 27 õpilast
7.A klass - 26 õpilast
8.K klass - 25 õpilast
A. Frischer: 4.A, 7.A ja 8.K klassid olid piirnormist suuremad klassid juba eelmistel
õppeaastatel ja hoolekogu andis nõusoleku nende klasside kohta. Ta tuletas ka meelde, et
hoolekogu on juba ühel oma koosolekutest teinud otsuse, et ei anna nõusolekut avada piirnormist
suuremaid klasse. Niisugune otsus oli tehtud hoolekogu 25.08.2016.a koosolekul nr 1.1-3/1, kuid
puudutas vaid 1.klassi. Väljavõte 25.08.2016.a hoolekogu koosolekust nr 1.1-3/1,
päevakorrapunkt nr 1, otsus nr 2: Hoolekogu ei anna nõusolekut siis, kui järgmisel õppeaastal
ühte 1.klassi tuleb rohkem kui 24 õpilast.
2018/2019.õa õppeaastal piirnormist suurem klass on 5.A klass, mis moodustati liites kaks
väikest klassi. Hoolekogu liikmed arutasid, kas anda nõu avada see klass või mitte.
Jelena Garanina oli murelik, et projektipäevad Tehnikamajas septembri alguses ja ka õppeaasta
jooksul on mõeldud vaid keelekümblusklassidele. Miks vene õpppekeelega klassid eo osale?
Reet Merilaine: Õppepäevad Tehnikamajas on Pernova Hariduskeskuse kirjutatud projekti
põhised. Projekt on kirjutatud spetsiaalselt keelekümblusõpilastele. 2018/2019.õa huviringid
Pernova Looduse- ja Tehnikamajas on planeeritud keelekümblusprogrammi põhimõtetel, kuid
kindlasti saavad nendest osaleda ka kõik meie kooli õpilased, sest ringide juhedajad kasutades
keelekümblusprogrammi põhimõtteid suudavad juhendada lapsi nii, et nad saavad kõigest aru.
Anna Dmitrijeva pakkus jagada 5.A klass matemaatikatundides kaheks rühmaks.
Jekaterina Kraft: tekib küsimus, kui jagada 5.A klass rühmadeks matemaatika tundides, siis
miks ei jagata klasse kaheks rühmaks testes piirnormist suuremates klassides?
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Ka teised hoolekogu liikmed ei olnud sellega nõus, argumenteerides, et ka 4.A, 7.A ja 8.K
klassid on suuremad ning ainetundides ei jagune rühmadeks.
Katrin Markii tõdes, et 27 õpilast ei olegi nii suur ning tõi näiteks, et teistes Pärnu linna
koolides on veelgi suuremad klassid, kus on 29-32 õpilast ning need klassid on avatud ja
õppeprotsess käib. LV ametnikuna võin öelda, et palju sõltub kooli eelarvest, mis kindlasti ei
võimalda pidada väikesi klasse või jagada klassid ainetundides rühmadeks.
Riho Alliksoo: klassi jagamine rühmadeks tooks palju muutusi. Kui jagada klass matemaatika
tundides kaheks rühmaks, siis tekib vajadus jagada neid ka teistes ainetes, mis sisuliselt oleks
võrdne kahe klassi pidamisega. Samas klass saigi liidetud, sest ühes klassis oli 18 ja teises 9
õpilast, mis näitas, et ükski klassikomplekt ei olnud täis. Pidada väikset klassi 8 õpilasega ei ole
võimalik.
Jelena Garanina avaldas nördimust, et 5.A klass moodustati kahest klassist.
Tatjana Strelovskaja: Sellest, et 4.A ja 4.B klassid liidetakse ja 2018/2019.õppeaastal avatakse
5.A klass, lapsevanemad olid informeeritud kevadel lapsevanemate koosolekul. Lapsevanemad
olid kõik sellega nõus ning keegi ei pöördunud murega, et klass liidetakse.
Otsustati:
1. Anda kooli pidajale nõusolek suurendada 2018/2019.õa põhikooli klasside õpilaste arvu
üle 24 kolmes klassis: 4.A, 5.A, 7.A ja 8.K klassides.
Otsuse poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu – 0, erapooletuid - 2

Aleksandr Frischer
HK esimees

Reet Merilaine
HK sekretär
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