PÄRNU TAMMSAARE KOOL

PÄRNU TAMMSAARE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL
Pärnu
Hoolekogu koosoleku toimumise aeg: 18.00-20.05
Hoolekogu koosoleku juhataja nimi: Aleksandr Frischer
Hoolekogu koosoleku sekretäri nimi: Reet Merilaine

09.11.2017.a nr 1.1-3/2

Koosolekul osales:
1. Aleksandr Frischer
2. Reet Merilaine
3. Jelena Jemeljanova
4. Jelena Tšaussova
5. Jelena Garanina
6. Anna Dmitrijeva
7. Tatjana Strelovskaja
8. Artur Anikiitšuk
9. Jelena Abramova
10. Olga Vereschcagina
Puudusid:
1. Natalja Kiviselg
2. Vladimir Fjodorov
3. Jekaterina Kraft
Kutsutud:
1. Riho Alliksoo – kooli direktor
Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe valimine
2. Hoolekogu aastaplaani koostamine.
3. Jooksvad küsimused.
PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Kuulati:
Kooli hoolekogu liige Anna Dmitrijeva tegi ettepaneku jätta hoolekogu esimeheks Aleksandr
Frischer, kes saab oma ülesannetega hästi hakkama.
A. Frischer oma kandidatuuri ei taandanud.
Otsustati:
1. Aleksandr Frischer jätkab hoolekogu esimehena.
Otsuse poolt oli 10 hoolekogu liiget, vastu – 0, erapooletuid – 0

PÄEVAKORRAPUNKT NR 2
Hoolekogu koosolekul ei arutatud, millega hoolekogu tegeleb 2017/2018.õppeaasta jooksul.
Otsustati:
1. Arutada ja koostada aasta tööplaan hoolekogu järgmisel koosolekul.
Otsuse poolt oli 10 hoolekogu liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0
PÄEVAKORRAPUNKT NR 3
A.Frischer hoolekogu ja lastevanemate 02.11.2016.a koosolekul arutatud ja selle koosoleku
kohta koostatud protokolli nr 1.1-3/3 alusel pakkus arutluseks järgmised küsimused:
1. Probleemid õpikutega
Direktor Riho Alliksoo: tegeleme õpikutega pidevalt, tellime neid järk-järgult juurde vastavalt
sellele, kuidas võimaldab eelarve. Inglise keele õpikud lähevad kõik vahetusse. Eesti keele uue
sarja õpikud tulevad iga aasta juurde. Sel õppeaastal on see 1.-6.kl õpikud, järgmisel aastal
lisandub 7.kl õpik, ülejärgmisel 8.kl jne.
2. Kool on liiga avatud, koolis peaks olema turvamees, kes jälgib võõraste sissepääsu.
Artur Aniikitšul: Minu Tallinna sõber saab kooli õpilaspiletiga.
Jelena Garanina: Mis on Niina Kotljarova funktsioon koolis?
Anna Dmitrijeva: Turvamees peab olema
Aleksandr Frischer: Mis võimalused meil on?
Riho Alliksoo: Fuajees toimuvad näitused, mis on mõeldud ka lastevanematele vaatamiseks.
Kuidas nad saaksid seda teha, kui sissepääs keelatud? Või kui küsiks laste- ja vanavanemate
käest, kas ja kuidas on nad nõus oma lapsi õues ootama? Kui realiseerub kooli ehitamise projekt,
siis aastal 2019 on ette nähtud turvamehe ametikoht ja temal jaoks ka ruum.
Jelena Garanina: Praegu, enne kooli remonti, pole vist mõtet turvameest võtta.
Riho Alliksoo: Ma ei saa aru, milles on põhjus. Minu teada probleemi koolis ei ole.
Tatjana Strelovskaja: Kabineti taha koguneb liiga palju vanemaid. Arvan, et nad võiksid oodata
all fuajees.
Otsustati:
1. Edastada e-kooli kaudu palve lastevanematele mitte minna klassiruumide uste taha tundide
ajal.
2. Hoolekogu teeb ettepaneku kodukorra muutmiseks (lastevanemad ei tohi tundide ajal minna
1.korrusest kõrgemale)
3. Staadion on halvas seisus.
Riho Alliksoo: Väike staadion on välja ehitatud ja korras. Suurt staadioni hoiab kool niipalju kui
võimalik korras, linn sellesse ei investeeri. Kool saab kasutada ka linna staadioni.
4.Söökla akende all käib palju lapsi.
Jelena Garanina: Käivad nii lapsed kui õpetajad. On rikutud ka koolimaja välissein. Teen
ettepaneku panna piirded.
Otsustati:
1. Jelena Garanina uurib, kes, kuidas, mida ja kui kallilt piiraks söökla akende all olevaid
välisseinu.
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5.Koolis ei ole näha õpilasesinduse tööd
Riho Alliksoo: See oli eelmise aasta probleem, sel aastal on kõik muutunud.
Jelena Garanina: Kas õpilasesindusel on oma stend?
Artur Anikiitšuk: Õpilasesindus tegeleb sellega, arutasime seda viimasel koosolekul, lähiajal
selgineb täpne variant.
Anna Dmitrijeva: Mida õpilasesindus teeb?
Olga Vereschcagina: Õpilasesindus võiks rohkem reklaamida end. Näiteks oli helkurite kontroll
ja oleks võinud kajastada seda kooliraadios.
6.Pidulikud üritused õpilastele.
Jelena Jemeljanova: koolis on laat, vastlapäev jms. Kui palju on lastele mõeldud üritusi, mis
oleksid ka neile huvitavad ja mis oleksid klasside vahelised?
Aleksandr Frischer: Paljud ürituse on ette valmistatud nii, et õpilane ei suuda ise ette kanda, vaid
loeb lehelt. Oma initsiatiivi nad ei näita, kõik oleks nagu ette kirjutatud.
Jelena Abramova: Mitte kõik lapsed ei ole julged ja hakkajad, kes suudab esineda.
Jelena Garanina: Aastaid on olnud tasuline etendus algklassiõpilastele. Mul käib üle jõu piletite
kinni maksmine.
Tatjana Strelovskaja: Aga kui lapsed valmistavad üritusi ette, siis neid võetakse tundidest ära.
Kas see variant sobiks?
Aleksandr Frischer: Teie konkreetne ettepanek.
Riho Alliksoo: Need, kes tulevad esinema, teavad, et Pärnus on see ainuke vene õppekeelega
kool ja tulevad siia.
Olga Vereschcagina: Ükski laps pole öelnud, et ta ei võta osa üritusest. Eile üritusel sain aru, et
kõigil on õigus esineda, vaatamata nt kõnehäiretele. Teksti peavad tegema lapsed. Ürituse eest
vastutab direktori asetäitja noorsootöö alal.
Riho Alliksoo seletas hoolekogu liikmetele, mis on direktori asetäitja noorsootöö alal ülesanded:
õpilasesinduse töö korraldamine, ürituste ettevalmistamine ja korraldamine, karjääriõpetuse
korraldamine.
Aleksandr Frischer väljendas pahameelt Kristina Miljani töö kohta.
Riho Alliksoo: Keegi pole minu poole probleemiga pöördunud. Miljanil oli raske pärast
gümnaasiumi osa kadumist, aga ta on igati püüdnud.
Jelena Garanina: Miks Miljan ei luba esineda lastel kontserditel?
Riho Alliksoo: See on eelmise aasta probleem. Sel aastal Jelena Kuvšinova organiseeris koori,
kus laulavad ka teie lapsed, Jelena.
Olga Vereštšagina: Meie kooli ees seisab kuusk. Kas me ei võiks seda kaunistada näiteks
helkuritega. Kui kuusk õues on juba kaunistatud, kas ei saaks korraldada jõululaata ka õues?
Otsustai:
1. Kuulutada koolis kuuse kaunistamise ideede konkurss.
2. Teha jõululaada organisaatoritele ettepanek viia laat läbi õues.
3. Moodustada töögrupp, kes viib läbi jõululaada ja määrata vastutajad:
Olga Vereschcagina – vastutab kuuse kaunistamise eest
Aleksandr Frischer – muretseb telgid.
Jelena Garanina – Vastutab tantsude ja laulude eest
Jelena Tšaussova – vastutab mängude eest
Anna Dmitrijeva
4. Viia läbi töörühma koosolek teemal „Jõululaat 2017“ 15. novembril kell 18.00
5. Kutsuda töörühma koosolekule 15.11.2017 õppealajuhataja Kristina Moissejenko, kes
korraldab seda üritust
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7.Koolivormi propageerimine
Reet Merilaine tegi ettepaneku propageerida koolivormi. Näiteks hoolekogu abil soetada 30 vesti
koori jaoks.
Anna Dmitrijeva: Eelmisel õppeaastal meil ei olnud ühtegi üritus kogu kooliperele, kuhu saaks
tulla koolivormis.
Otsustati:
1. Teha ettepanek lisada kodukorda soovitused, mis puhul õpilased panevad koolivormi
selga.
2. Pakkuda K. Miljanile korraldada koolis ühiseid pidulikke üritusi.
3. Edastada palve klassijuhatajatele pöörduda lastevanemate poole palvega osta oma lapsele
koolivorm.
4. Meelespeas 1.klassi lastevanematele märkida, et 1.septembril on soovitav tulla
koolivormis.

Aleksandr Frischer
HK esimees

Reet Merilaine
HK sekretär
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