PÄRNU TAMMSAARE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL
Pärnu
Hoolekogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 18.00
Hoolekogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 19.20
Hoolekogu koosoleku juhataja nimi: Aleksandr Frischer
Hoolekogu koosoleku sekretäri nimi: Reet Merilaine

25.08.2016.a nr 1.1-3/1

Koosolekul osales:
1. Aleksandr Frischer
2. Jelena Abramova
3. Reet Merilaine
4. Anna Dmitrijeva
5. Vladimir Fjodorov
6. Julia Nahkur
7. Tatjana Strelovskaja
Puudusid:
1. Vitali Kilijevoi
2. Natalja Kiviselg
3. Terje Jürivete
Kutsutud:
1. Katrin Markii – LV haridus- ja kultuuriosakonna haridusnõunik
2. Riho Alliksoo – kooli direktor
3. Kristina Moissejenko – kooli õppealajuhataja
4. Alla Vesselova – 2.A klassiõpetaja
5. Aljona Rullik – 4.A klassiõpetaja
Päevakord:
1. Nõusoleku andmine kooli pidajale suurendada põhikooli klasside õpilaste arvu üle 24.
2. Hinnangu andmine huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorralduse kohta
3. Arvamuse avaldamine kooli õppekava kohta.
4. Kooli sisehindamise korra läbi arutamine ja arvamuse andmine.
5. Hoolekogu töö planeerimine 2015/2016.õppeaastaks.
PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Kuulati:
Kooli direktor Riho Alliksoo pöördus hoolekogu poole ettepanekuga anda nõusolek
suurendada põhikooli klasside õpilaste piirnormi alljärgnevalt:
2.A klassis – 31 õpilast
4.A klassis – 30 õpilast
5.A klassis – 28 õpilast

6.K klassis - 26 õpilast
7.A klassis – 27 õpilast
9.A klassis – 28 õpilast
2.A klassiõpetaja Alla Vesselova: arvan, et klassi poolitamine ei ole mõistlik. Kui klassi
tuleb uusi õpilasi veel juurde, siis on teine küsimus ja võiks kaaluda klassi jagamist. Mul on
tihe koostöö lastevanematega, kes mind toetavad ning on nõus suurema klassiga. Minu jaoks
ei ole vahet, kas klassis on 24 või 31 õpilast.
Aleksandr Frischer: Mis on kooli juhtkonna seisukord?
Riho Alliksoo: Kõige suurem küsimus on meil 2.A ja 4.A klassidega. Hetkel me ei näe
põhjust, miks peaks klassid väiksemaks jagama.
Kristina Moissejenko: Meil on väikeklassid, õpiraskustega klassid. Nendes klassides on
õpilasi, kes võiks kasutada seda võimalust.
4.A klassiõpetaja Aljona Rullik: Olen kolm aastata nende lastega töötanud ning ei kujuta
nette, et nüüd peaks klassi kaheks jagama. Kaks õpilast tuli juurde enne uut
2016/2017.õppeaastat. On tunde, mida õpetatakse rühmades. Võib-olla kui koolil on
ressursse, siis jagada neid 5.klassis.
Aleksandr Frischer: Arvan, et õpetamine väiksemas klassis on tõhusam.
Aljona Rullik: Olen nõus, kuid 4.klassi jagada ei ole mõtet.
Katrin Markii: LVl on hea meel, et koolis on hea personal, kes on võimelised töötama ka
suuremate klassidega.
A. Frisher: Eelmisel aastal olime suuremate klasside avamisele vastu. Teen ettepaneku
nõustuda praeguste suuremate kui 24 õpilasega klasside avamisega. Tulevikus võiks seda
tõsiselt kaaluda.
Otsustati:
1. Anda kooli pidajale nõusolek suurendada 2016/2017.õa põhikooli klasside õpilaste
arvu üle 24 kuues klassis: 2.A, 4.A, 5.A, 6.K, 7.A ja 9.A
2. Hoolekogu ei anna nõusolekut siis, kui järgmisel õppeaastal ühte 1.klassi tuleb rohkem
kui 24 õpilast.
Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0
PÄEVAKORRAPUNKT NR 2
Reet Merilaine: haridusministri 06.09.2013 määruse Riigi üldhariduskooli hoolekogu
moodustamise kord ja töökord § 4 p 15 järgi hoolekogu annab hinnangu huvitegevuse,
pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta.
Nagu eelmisel õppeaastal nii ka sel õppeaastal korraldab kool pikapäevarühma tööd.
Pikapäevarühma töökorralduse aluseks on päevakava, kus on määratud aeg koduste
õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks. Lisatasu eest on õpilastel
võimalus süüa lõunat.
Hoolekogu liikmed avaldasid oma arvamuse pikapäevarühma kohta:
Julia Nahkur: Arvan et pikapäevarühm on koolis vajalik ja töökorraldus on vastavalt õpilaste
vajadusele.
Anna Dmitrijeva: teen ettepaneku hinnata pikapäevarühma töökorraldust heaks.

Otsustati:
1. Kiita heaks pikapäevarühma töökorraldust heaks
Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0
PÄEVAKORRAPUNKT NR 3
Kuulati:
Õppealajuhataja Reet Merilaine andis HK liikmetele ülevaate põhikooli õppekavast ning
õppekorralduse muudatustest. Uuendatud tunnijaotusplaan on lisatud protokolli lõppu.
Ainekavad on kas vene või eesti keeles, vastavalt sellele, mis keeles ainet õpetatakse.
Õppekava on kooli kodulehel olemas ning igal liikmel on piisavalt aega sellega tutvumiseks.
Otsustati:
2. Kiita heaks kooli õppekava.
Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0
PÄEVAKORRAPUNKT NR 4
Kuulati: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi õppealajuhataja Reet Merilaine tutvustas
hoolekogu liikmetele uuendatud sisehindamise korraga, mis on muudetud seoses uue
lastekaitseseadusega, mis kehtib 1.jaanuarist 2016. Sisehindamise kord koosneb kahest osast:
1) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel toimuv sisehindamise korraldus; 2)
lastekaitseseaduse alusel toimuv sisehindamise korraldus. Uuest õppeaastast kõik laste
pöördumised registreeritakse ja nendega tegeldakse.
Hoolekogu liikmed avaldasid arvamuse, et uuendatud sisehindamise kord tuleneb seadustest
ning kiitsid selle heaks.
J. Nahkur: kas telefoni teel vastu võetud kaebustega tegeldakse ka?
R. Merilaine: kõik laste pöördumised - suulised, kirjalikud, telefoni teel – võetakse vastu,
registreeritakse ja nendega tegeldakse.
Otsustati:
1. Kiita heaks uuendatud sisehindamise kord.
Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0
PÄEVAKORRAPUNKT NR 5
Hoolekogu koosolekul toimus 2016/2017.õa tööplaani arutelu. Hoolekogu tööplaani projekt
on lisatud protokolli lõppu.
Otsustati:
1. Täiendada hoolekogu tööplaan 2015/2016.õppeaastaks ja kinnitada see järgmisel
hoolekogu koosolekul, mis toimub 26.09.2016.a.
Otsuse poolt hääletas 7 HK liiget, vastu – 0, erapooletuid – 0
JOOKSVAD KÜSIMUSED:
Hoolekogu liige Julia Nahkur esitas küsimuse, kes koolis tegeleb koolipinkide kõrguse
kontrolliga ja reguleerimisega. Direktori vastus oli, et eraldi inimest, kes sellega tegeleks, ei
ole, kuid selle küsimusega võib pöörduda kooli medtöötaja ja kooli töökeskkonnanõukogu
esimehe Olga Gromkova poole.

Julia Nahkur tõstatas küsimuse kooli sööklajuures töötava puhveti valiku suhtes. Endiselt on
müügil mittetervislikud toiduained.
Otsustati:
1. Pöörduda kooli medtöötaja ja Olga Gromkova poole palvega kontrollida pinkide
kõrgust.
2. Pärida söökla juhataja käest, kas tervisele kahjulikud toiduained on müügist kadunud.

Aleksandr Frischer
HK esimees

Reet Merilaine
HK sekretär

