PÄRNU TAMMSAARE KOOL

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Pärnu

14.11.2018.a nr 1.1-3/2

Hoolekogu koosoleku toimumise aeg: 17.30 – 19.25
Hoolekogu koosoleku juhataja nimi: Aleksandr Frischer
Hoolekogu koosoleku sekretäri nimi: Reet Merilaine
Koosolekul osales:
1. Aleksandr Frischer
2. Aljona Jemeljanova
3. Aljona Tšausova
4. Alla Vesselova
5. Galina Sušenitsa
6. Jekaterina Kraft
7. Jelena Abramova
8. Jelena Pogosjan
9. Katrin Markii
10. Kristina Moissejenko
11. Maria Vinogradova
12. Olga Vereschagina
13. Reet Merilaine
14. Tatjana Kilusk
Puudusid:
1. Anna Dmitrijeva
2. Natalja Kiviselg
3. Oliver Prokopovitš
4. Viktoria Panova
Kutsutud:
Riho Alliksoo – direktor
Jelena Garanina – koolisöökla kokk
Päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli kodukorra kohta
2. Hoolekogu tegevuskava 2018/2019
3. RITA-ränne projekti tutvustus
4. Hoolekogu liikmete andmed
5. Jooksvad küsimused ja ettepanekud
PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Kuulati:
A. Frischer tuletas hoolekogu liikmetele meelde, et kooli kodukord oli kõigile saadetud
elektroonilisel teel ning igaühel oli võimalus sellega tutvuda ja teha oma ettepanekuid. Mõned

ettepanekud on kooli kodukorda sisse viidud: hoolekogu liikme R. Merilaise ettepanek viia sisse
punkt koolivormi kohta. A. Frischer tegi ettepaneku kiita heaks kooli kodukord. Vastuväiteid ei
laekunud.
Otsustati:
1. Kiita heaks kooli kodukord
PÄEVAKORRAPUNKT NR 2
Hoolekogu esimees A. Frischer tegi ettepaneku arutada ja kavandada hoolekogu tegevusi
2018/2019. õppeaastaks järgmiselt: esimees koostab hoolekogu kava 2018/2019.õppeaastaks ja
saadab e-posti teel kõikidele tutvumiseks, ettepanekute tegemiseks, täiendamiseks.
Hoolekogu liikmed olid sellega nõus.
A. Frischer: Teen ettepaneku igal hoolekogu koosolekul tutvuda ühe kooli dokumendiga.
K. Markii: olen poolt, väga hea mõte, mina aitan teid. Hoolekogule võiks nt tutvustada
sisehindamisaruannet plokkide kaupa, mida on kokku 4: koostöö, juhtimine, õppe- ja
kasvatustegevus ning töökorraldus ja töökeskkond, lapse õiguste ja heaolu tagamine.
PÄEVAKORRAPUNKT NR 3
K. Moissejenko tutvustas hoolekogu liikmetele RITA-ränne projekti, mille raames Tartu ülikool
viib läbi uuringuid. Eesmärk – ühtne Eesti kool.. Projekti lühitutvustus ja eesmärgid on lisatud
protokolli lõppu.
Projekti raames on kavas kohtumine hoolekogu liikmetega. On pakkuda kaks kuupäeva, kas 26.
või 27. november.
Hoolekogu koosolekul arutati, kes ning mis kuupäeval saaval HK liikmed vestlusest osa võtta.
Valmisoleku kohtumiseks avaldasid: hoolekogu esimees A. Frischer, Aljona Jemeljanova,
Aljona Tšaussova, Galina Sušenitsa. Kuupäevaks valiti 26.november kell 9.00.
PÄEVAKORRAPUNKT NR 4
A. Frischer kontrollis kõikide hoolekogu liikmete kontaktandmed üle. Ta teatas ka, et
hoolekogu liige Natalja Zadunaiskaja-Kiviselg, kes ei ole viimased paar aastat hoolekogu tööst
osa võtnud, kirjutas avalduse sooviga astuda hoolekogu koosseisust välja. Avaldus on lisatud
hoolekogu koosoleku protokolli lõppu.
PÄEVAKORRAPUNKT NR 5
Hoolekogu koosolekul arutati järgmisi küsimusi:
1. Direktori asetäitja noorsootöö alal Kristiine Miljan pöördus hoolekogu poole palvega jätta
koolialmanahhi läbimüügist saadud 160 eurot õpilaste ja nende perede autasustamiseks
meisterdatud portreede eest.
Hoolekogu otsustas, et raha tagastatakse hoolekogule. A. Frischer koostab ja saadab K.
Miljanile vastuse.
2. Soome-Eesti-Venemaa- Karjala projekti eestvedaja Tatjana Klevtsova palus hoolekogult
toetust Soome sõiduks, kuhu lähevad 14 inimest ning sõidu maksumus on 2500 eurot.
A.Frischer teatas, et hoolekogul nii suurt summat ei ole ja kahjuks seda sõitu toetada ei
saa. Samas hoolekogu esimees pöördus kõikide liikmete poole palvega otsida koolile
sponsoreid.
3. Tuli ettepanek toetada õpilasi transpordiga, kes osalevad 24.11 Tallinnas toimuval
luulekonkursil. Võitjad osalevad 15.12. luulekonkursi II voorus, mis toimub Pühtitsa
kloostris.
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A. Frischer pakkus toetada, kuid kahte reisi ei saa.
Kooli direktor R. Alliksoo andis nõusoleku toetada 2.bussiga.
4. Jõululaat
K Moissejenko pöördus hoolekogu liikmete poole küsimustega kas ja kuidas tahab
hoolekogu osaleda jõululaadal.
Hoolekogu liikmed olid seda meelt, et jõululaat peab algama ilutulestikuga. Ilutulestikku
korralduse eest vastutab A. Frischer.
5. Kodutööd, hindamine
A. Frischer: Kodukorras on, et koduste tööde mitte andmine esmaspäevaks on õpetajatele
soovituslik, mis tähendab, et iga õpetaja otsustab ise.
K. Markii: Soovituslik, aga kool jälgib.
R Alliksoo: Kui seda punkti ei täideta, lapsevanem võib olla ise julge ja pöörduda kas
õppealajuhataja või hoolekogu poole.
J. Jemeljanova: Mida teha siis, kui õpilane oli kaua haige ning ei jõua vastata enne trimestri
lõppu?
K. Moissejenko: Hinnet saab parandada õppeaasta lõpuni. Õpetaja eesmärk on anda teadmisi.
G. Susenitsa: Kas on võimalus parandada interneti kaudu?
K. Moissejenko: Kokkuleppel õpetajaga kindlasti.
R. Alliksoo: Õpilane peab omandama haiguse ajal vahele jäänud materjali, muidu ei teki
seoseid ja on lünk teadmistes. Igal kolmapäeval saavad õpilased vastata järele.
Gümnaasiumis on väga tähtis harjumus. Kui me koristame kõik „x“ ära, siis õpilasel ei teki
harjumust õppida.
J. Pogosjan: Ilma „x“ meie lapsed ei pinguta üldse.
K. Markii: Õppekava tuleb ikka läbida.
M. Vinogradova: Kas õpilasel on õigus parandada hinnet viiele?
K. Moissejenko: Jah, kindlasti, see on läbi kirjutada ka meie kooli õppekavas.
6. Koolivorm
A. Frischer: Arutame koolivormi?
A. Vesselova: Probleem on, et lapsevanemad soovivad tellida, aga jäid hiljaks
A. Frischer: See on firma probleem, me võime vahetada. Ma tegelen sellega.
K. Moissejenko: Me peame jätma ühe elemendi – vesti, siis on lapsevanemal kergem, eu pea
otsustama mitme asja vahel.
Otsustati jätta ainult vest.
Arutati, et 1. septembril võiks 1.klassidele kinkida vest.
7. Küsimused-vastused
M. Vinogradova: Kas õpilased saavad käia basseinis bussiga?
K. Moissejenko: Õpilased käivadki basseinis bussiga.
J. Pogosjan: Asenduspinnal klassis puudub veekraan. Kas seda saab parandada?
R. Alliksoo: Hädavajalikumad tööd tehakse ära, suuremaid ei saa planeerida.
J. Tšaussova: Kas remonditud kooli jääb vana mööbel?
R. Alliksoo: Ei, kogu sisu vahetatakse välja.
K. Markii: Lastevanemate abi oleks vaja augustikuus, kui hakatakse paigutama mööblit.
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J. Kraft: Kuidas toimuvad kehalise kasvatuse ja tehnoloogia tunnid asenduspinnal?
K. Moissejenko: Meil on läbirääkimised kutsehariduskeskusega tehnoloogia tundide osas.
K. Markii: Asenduspinnal on spordisaal olemas ning see on suurem kui kooli oma.
T. Kilusk: Kas garderoobid pannakse kinni?
K. Moissejenko: Jah
T. Kilusk: Minu lapsel varastati täna 5 eurot, klassijuhataja teab.
K. Moissejenko: Isiklike asjade eest igaüks vastutab ise. Garderoobid on meil kinni. Homme
tegeleme selle probleemiga.
J. Kraft: Kas õpilasel on õigus üle minna ühest rühmast teisse?
K. Moissejenko: Ei, tavaliselt uurime enne, mis põhjusel. Tulge kooli, arutame.

Aleksandr Frischer
HK esimees

Reet Merilaine
HK sekretär

4

