PÄRNU TAMMSAARE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU

PROTOKOLL
Pärnu

10.10.2016.a nr 1.1-3/2

Hoolekogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 18.00
Hoolekogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 19.00
Hoolekogu koosoleku juhataja nimi: Aleksandr Frischer
Hoolekogu koosoleku sekretäri nimi: Reet Merilaine
Koosolekul osales:
1. Aleksandr Frischer
2. Reet Merilaine
3. Anna Dmitrijeva
4. Vladimir Fjodorov
5. Tatjana Strelovskaja
6. Julia Nahkur
Puudusid:
1. Vitali Kilijevoi
2. Natalja Kiviselg
3. Terje Jürivete
4. Jelena Abramova
Kutsutud:
1. Riho Alliksoo – kooli direktor
Päevakord:
1. HK aruanne 2015.-2016. õa tehtud tööst. Aruande kinnitamine.
2. HK 2016/2017.õa tööplaani kinnitamine
3. Kodulehekülje arendamine/uuendamine, haldamine.
4. Õpilaste toitlustamise ja meditsiinilise abi korraldamine 2016.-2017.õa. Otsuse täitmine.
PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Kuulati:
Kuulati: Hoolekogu esimees Aleksandr Frischer esitas aruande 2015/2016.õppeaastal tehtud
tööst. Aruanne on lisatud HK koosoleku protokolli nr.2 lõppu.

Lähtuvalt aruandest koostas HK esimees A. Frischer esitluse 13.10.2016 lastevanemate
üldkoosolekuks. Esitluse koopia on lisatud protokolli lõppu.
Otsustati:
1. Kinnitada aruanne tehtud tööst ja esitada see Pärnu linna Haridus- ja kultuuriosakonda
hiljemalt 01.11.2016.a
Otsuse poolt hääletas 5 HK liiget, vastu – 0, erapooletuid – 0
PÄEVAKORRAPUNKT NR 2
Kuulati: HK esimees A. Frischer tuletas HK liikmetele meelde, et viimasel koosolekul
koostati 2016/2017.õa HK tööplaani projekt, mis oli elektroonposti teel saadetud
täiendamiseks HK liikmetele. Ettepanekuid täiendada 2016/2017.õa tööplaan ei laekunud. A.
Frischet tegi ettepaneku kinnitada HK 2016/2017.õa tööplaan. Tööplaan on lisatud protokolli
lõppu.
Otsustati:
1. Kinnitada hoolekogu tööplaan 2016/2017.õppeaastaks.
Otsuse poolt hääletas 5 HK liiget, vastu – 0, erapooletuid – 0
PÄEVAKORRAPUNKT NR 3
Kuulati:
HK esimees ja hoolekogu liikmed arutasid kooli kodulehte. Kooli koduleht on seoses kooli
uue staatuse ja nimega märkimisväärselt muutunud ning sisaldab palju informatsiooni. HK
esimees pakkus jube eelmisel õppeaastal kirjutada kodulehele sponsorite nimed. Kuid kuna
sponsoreid on vähe, momendil 4 inimest, siis võiks oodata, kui on rohkem nimesid. HK liige
Anna Dmitrijeva tegi ettepaneku, et ka need 4 nime võiksid olla kodulehel. Teised HK
liikmed toetasid A. Dmitrijeva ettepanekut.
Otsustati:
1. Teha ettepanekud kodulehe uuendamiseks jooksvalt.
2. Kirjutada sponsorite nimed kooli kodulehele.
Otsuse poolt oli 5 hoolekogu liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0
PÄEVAKORRAPUNKT NR 4
Hoolekogu koosolekul 25.08.2016 otsustati pärida söökla juhataja käest, kas tervisele
kahjulikud toiduained on müügist kadunud. Kooli sööklat ja sööklas tegutsevat puhvetit
külastasid ning söökla juhatajaga vestlesid HK liikmed Anna Dmitrijeva, Reet Merilaine.
Kooli direktor Riho Alliksoo vaatab puhvetis müüdavat sortimenti üle iga kahe nädala tagant.
Nii hoolekogu liikmed kui direktor kinnitasid, et kooli puhvetis ei müüda tervisele kahjulikke
toiduaineid. Ebatervislikud toiduained ostavad õpilased ja toovad kooli poest või R-kioskist.
JOOKSVAD KÜSIMUSED:
1. Hoolekogu liige A. Dmitrijeva esitas küsimuse, kas ei saaks koolistaadionil olevale
liivale, mis on must ja niiske, saada katet?
Direktor R. Alliksoo: Hea küsimus. Kuulen sellest probleemist esimest korda.
A.Frischer: Tean, et Tallinna Humanitaargümnaasium kattis oma staadionil liivaga kaetud
alad. Tegeleme sellega.

2. A. Dmitrijeva tegi ettepaneku HK liikmetele teha tihedamat koostööd lastevanematega.
Koosolekul arutati, mis vormis koostöö võiks toimuda. Esimese sammuna otsustati teha HK
liikmete ja lastevanemate koosolek. Otsustati igast klassist kutsuda 1 esindaja.
Otsutati:
1. HK liikmete ja lastevanemate (üks esindaja klassist) kohtumine toimub 2.novembril kell
18.00.
Otsuse poolt oli 5 hoolekogu liiget, vastu – 0, erapooletuid – 0
3. Koosolekul arutati kooli toetajaid. Juba eelmisel aastal tegid HK liikmed ettepaneku panna
toetajate nimed kooli kodulehele. A. Frischer arvas, et praegu on sponsoreid vähe, kui neljale
toetajale lisandub veel, siis võiks küll panna need nimed kodulehele. HK liikmed ei olnud
sellega nõus ja avaldasid arvamuist, et kõikide toetajate nimed peaksid olema kooli kodulehel.
A. Frischer teatas ka, et MTÜ avamisega tekkisid probleemid, kuid ta tegeleb sellega.
Otsustati:
1. HK esimees A. Frischer koostab teksti, lisab toetajate nimed ning need asjad, millega
on kooli juba toetatud. Antud informatsioon pannakse kooli kodulehele.
Otsuse poolt oli 5 hoolekogu liiget, vastu – 0, erapooletuid – 0
4.Eelmisel aastal HK abil tehti uus stend kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajate
nimedega. HK liige A. Dmitrijeva tuletas meelde R. Merilaine ettepanekut teha samalaadne
stend põhikoolile, kuhu märgitakse need õpilased, kes lõpetavad põhikooli kiituskirjaga.
Hoolekogu liikmed kiitsid ettepaneku heaks.
Otsustati:
1. HK esimees A. Frischer tegeleb selle küsimusega ja leiab võimaluse tellida stendid
kooli.
Otsuse poolt oli 5 hoolekogu liiget, vastu – 0, erapooletuid – 0
5. Hoolekogu poole pöördus direktor R. Alliksoo: koolil on vananenud koolikella-süsteem.
Uut süsteemi oleks vaja ka ohutusnõuete kohaselt. Süsteemi väljavahetamise kohta on
Eesti Koolitehnikalt tulnud hinnapakkumine, mis on ligi 4000 eurot. Koolil raha ei piisa,
võib-olla saaks poole hinnast tasuda. Kas kooli toetajate poolt kogutud rahast saaks kooli
aidata?
A. Frischer: mõtleme sellele, kuidas ja kust saaks veel vahendeid. Üks asi on toetajad.
Teiseks võiks jõululaadalt saadud tulust osa jätta uuele koolikella-süsteemile.
Kolmandaks vilistlaste kokkutulekul võiks teha üleskutse toetada kooli koolikellasüsteemi väljavahetamisel. Arvan, et selle küsimuse seame 2016/2017.õa hoolekogu
prioriteediks.

Aleksandr Frischer
HK esimees

Reet Merilaine
HK sekretär

