PÄRNU TAMMSAARE KOOL
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Pärnu

13.05.2019.a nr 1.1-3/6

Hoolekogu koosoleku toimumise aeg: 17.30 – 19.40
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. Anna Dmitrijeva
6. Galina Sušenitsa
7. Jekaterina Kraft
8. Jelena Abramova
9. Kristina Moissejenko
10. Reet Merilaine
11. Tatjana Kilusk
Puudusid:
1. Jelena Pogosjan
2. Katrin Markii
3. Maria Vinogradova
4. Olga Vereshchagina
5. Oliver Prokopovitš
6. Viktoria Panova
Kutsutud:
Riho Alliksoo kooli direktor
Jelena Garanina – lapsevanem (5.A klass)
Päevakord:
1) Ettepanekute arutelu Kooli sisekliima parandamiseks tehtud ettepanekute arutelu:
1. Spordiürituste korraldamine, teatejooksud/võistlused, osalevad kõik.
2. Mälumängude läbiviimine õhtuti, kord kvartalis.
3. Õpetajate päeval koolitöötajate ja aasta õpetaja valimine.
4. Õpetajate, lastevanemate ja õpilaste osalemine üritustel.
5. Hoolekogu liikmete vestlused 9.klassi õpilastega tagasiside saamiseks.
6. Loengute korraldamine õpetajatele, lastevanematele.
7. Klassilogode kujundamine.

PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Kuulati: hoolekogu esimees A. Frischer tuletas meelde, mida arutati eelmisel koosolekul ja
milliseid ettepanekuid tehti. Ta pakkust alustada 6.punktist – loengud õpetajatele ja
lastevanematele.
Loengute korraldamine õpetajatele, lastevanematele.
Hoolekogu koosolekul arutati, keda võiks kutsuda koolitama. Loeng võiks olla motiveeriv, nt
huvitav lähenemine lastele, motivatsioon õppimisel. Esialgu võiks määrata, kes oleks koolituse
sihtgrupp, kas õpetajad, lapsevanemad või lapsed. Hoolekogu võiks korraldada loenguid 2 korda
aastas.
Hoolekogu liige J. Jemeljanova pakkus kutsuda psühholoogi.
K. Moissejenko: Õpetajatel on oma koolitused planeeritud. Peaks mõtlema, milliseid loenguid
võiks pakkuda lastevanematele. On vaja ka leida lektoreid, kes loevad vene keeles.
R. Alliksoo: Ainult loengu vormis pole mõtet ja eriti, kui tuleb palju kuulajaid. Lektoriga peab läbi
rääkima ka seda, mis on nende loendute eesmärk. Meie eesmärk on liita kogu koolipere. Keegi
hoolekogu liikmetest võiks ise pöörduda Rajaleidja poole küsimusega, mis teemal nad loenguid
pakkuvad ja kas nad teevad seda ka vene keeles. Eelmine kord oli meil mõte kutsuda Aleksei
Turovski. Kui me eelnevalt teatame eesmärgi, lektor oskab ise loengut planeerida. Võiksime
mõelda näiteks Roman Goldrinile, kes rääkis õpetajatele, kuidas end aidata ja säästa.
Õpetajate, lastevanemate ja õpilaste osalemine üritustel.
A.Frischer: hoolekogu liikmed ja õpetajad peaksid samuti osalema üritustel.
J. Jemeljanova: Hoolekogu võiks valmistada ette Uue Aasta ürituse õpilastele.
K. Moissejnko: Lastele meeldib teha ise ja esineda ka.
A. Dmitrijeva: Võiks moodustada rühma, kes soovib ja leiab aega, et valmistada ette ürituse.
Juhtkonnal on niigi palju tööd.
K. Moissejenko: Kes siinolijatest on nõus kaasa lööma? (oma valmidus näitas 2 hoolekogu liiget)
A. Dmitrijeva: 5.A klassi etendust „12 kuud“ vaatasid kõik õpilased suure huviga.
A. Frischer: Idee, et näidendi teeb iga klass ja vastutab klassijuhataja ei lähe vist läbi.
A. Dmitrijeva: Kui iga klass valmistab ette, siis nende vaatamine läheb pikaks ja ei paku huvi.
Pakun teha ettepanek lastevanematele, kes sooviks etenduse ettevalmistamisest osa võtta.
A.Vesselova: Me peame lähtuma laste huvidest ja soovidest, meil on siiski põlvkondade vahe.
R. Alliksoo: Arvan, et peab olema eestvedaja, kes organiseerib ja korraldab. Võib olla ei peaks
küsitlema õpilasi ja teha neile tõesti üks üllatus.
A. Frischer: Mitu inimest võiks etenduse ettevalmistamisel osaleda, mina pakun, et pooled oleks
vanemad ja pooled õpetajad.
R. Alliksoo: Mul on need kogemused olemas toimetulekukoolis töötamise ajast on need
traditsioonid kestavad siiani.
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Klassilogode kujundamine.
A.Frischer: Rääkisime eelmisel koosolekul ka klassidevahelisest võistlusest ja klassilogode
tegemisest. Kas on mõeldav, et teeme seda juba järgmisel õppeaastal?
A. Dmitrijeva: Kas võistlus puudutab kõiki tegevusi koolis?
A.Frischer: Siin peaks mõtlema, millised need üritused oleksid. Näiteks jõululaat sobiks, aga
olümpiaadidel osalemine mitte, mõnes klassis on andekaid õpilasi, mõnes mitte. Nii saab mõni
klass liiga palju punkte, mis võtab teistelt motivatsiooni ära.
A. Dmitrijeva: Me peame väga hästi läbi mõtlema, mida arvestada ja kuidas teha nii, et mõnda
klassi mitte maha suruda.
A.Frischer: Mul on õhku rippuma jäänud küsimus direktorile: kas klassijuhatajaid võib kohustada
kujundama klassilogo?
R. Alliksoo: Ma saan kohustada õpetajaid ainult siis, kui see on seotud õppeprotsessiga.
A. Frischer: Selge. Klassilogo jääb ära.
Mälumängude läbiviimine õhtuti, kord kvartalis.
R. Alliksoo: Teen ettepaneku võtta ühendust Andrei Korobeinikuga, kellel on isiklikke kogemusi
mälumängus „Mis? Kus? Millal?“ Mälumängude läbiviimseks on palju erinevaid vorme. Koos
Korobeinikuga võiks koos mõelda, mis teemadel mälumäng läbi viia.
A. Frischer: Kas oleks võimalik, kui lapsevanemate koosolekul lapsevanemad koos lastega
vastavad mõnedele standardsetele küsimustele ja selle eest klass saab punkte?
A. Vesselova: Klassijuhataja võiks moodustada võistkonnad.
A.Frischer: Mida rohkem lapsevanemaid, õpilasi ja õpetajaid osaleb, seda parem oleks. Teen
ettepaneku jätta klassidevahelise võistluse ära. Keskendume mälumängule ja etendusele.
A. Vesselova: Võiksime pöörduda Olga Vereschagina poole ettepanekuga korraldada mälumäng.
J. Kraft: Kuidas teha, et mälumängu küsimustega saaksid hakkama nii suured kui väikesed
õpilased?
A. Vesselova: Võiks proovida ühe kooliastmega, näiteks esialgu korraldada 7.-9 klassidele.
A.Frischer: Hea oleks, kui oleksid kaasatud kõik õpilased, lapsevanemad ja õpetajad. Õpetajad ju
jõululaadast osa ei võta.
A.Vesselova: Iga klassijuhataja pöördub lastevanemate poole palvega toetada ja lüüa kaasa
jõululaada ettevalmistamisel.
A.Frischer: see tähendab, et õpetajaid see üritus ei huvita. Oleks vaja niisugust üritust, mis pakub
huvi kõikidele.
J.Abramova: III kooliaste oleks hea valik. Igas võistkonnas võiks olla umbes 10 liiget.
A. Frischer: Teen ettepaneku kooliastmeid mitte segada. Teeme jooksvalt ja vaatame, kuidas
kujuneb. Püüame kaasata kõiki kooliastmeid.
J. Abramova: klassilogo võiks iga klass kujundada enne mälumängu.
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Õpetajate päeval koolitöötajate ja aasta õpetaja valimine. Hoolekogu liikmete vestlused
9.klassi õpilastega tagasiside saamiseks.
K. Moissejenko: Õpilasesindusel on oma konkurss „Lemmikõpetaja“. Sel õppeaastal
lemmikõpetajateks olid Alla Vesselova ja Merle Taggu. Et määrata, kes on parim õpetaja, peavad
olema lahti kirjutatud kõik punktid, mille alusel valitakse.
A.Vesselova: Arvan, et korraldada valimisi pole mõistlik. Mille alusel. Me ei näe ju õpetajaid iga
päev töös.
A. Dmitrijeva: Väga raske on teha õige valik. Teen ettepaneku jääda 3-4 punkti juurde ja viia need
läbi väga heal tasemel.
A.Frischer: Räägime läbi vestlused õpilastega. Võiksime küsida arvamust õpilaste käest.
G. Sušenitsa: See tuleb objektiivne arvamus.
A. Frischer: Aga kui küsiksime 9.klassi õpilaste käest?
K. Moissejenko: Võiks küsida 7.-9.klassi õpilaste käest, kuid tuleb arvestada, et iga küsitlus ja
vestlus vajab lastevanemate luba. Enne vestlust lastega võiks teatada klassijuhatajale, kes paneb ekooli info ülesse ja küsib lastevanemate nõusolekut.
A. Frischer: Viime esimesed vestlused õpilastega juba selle õppeaasta lõpus. Samas me pole
kunagi kohtunud õpilasesindusega.
R. Alliksoo: arvan, et 9.klassi õpilased on need, kellega hoolekogu esimees võiks kohtuda ja
vestelda enne suve.
A.Frischer: Millal on õpilasesinduse koosolek. Võiksime tõesti kohtuda ÕE liikmetega. Võtan
ühendust K. Miljaniga ja teeme kohtumise ÕE liikmetega, räägime neile ka hoolekogu plaanidest.

Otsustati:
1. Korraldada loeng nii lastevanematele kui õpetajatele. Hoolekogu esimees võtab ühendust
Roman Goldriniga ja teatab hoolekogu eesmärki ühendada kogu koolipere.
2. Valmistada ette lavastus, kaasata nii lapsevanemaid kui õpetajaid. Lavastus on õpilastele
üllatus. Lavastuse ettevalmistusega alustada septembris, näidata detsembris 2019.
3. 2019.-2020.õa korraldada ja läbi viia mälumängud.
4. 16.mail 2020 korraldada ja läbi viia spordipäev, millest võtavad osa õpilased, lapsevanemad,
õpetajad.
5. Kohtuda 7.-9. kl ja ka õpilasesinduse õpilastega, et vestelda, arutleda ja tutvustada
hoolekogu plaane järgnevaks õppeaastaks. Esimesed kohtumised korraldada 2018.-2019.õa
lõpus.

Aleksandr Frischer
HK esimees

Reet Merilaine
HK sekretär
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