PÄRNU TAMMSAARE KOOL
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Pärnu
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Hoolekogu koosoleku juhataja nimi: Aleksandr Frischer
Hoolekogu koosoleku sekretäri nimi: Karel Alliku
Koosolekul osales:
1. Aleksandr Frischer
2. Katrin Markii
3. Irina Jüriöö
4. Karel Alliku
5. Maria Vinogradova
6. Jekaterina Kraft
7. Jelena Pogosjan
8. Anna Dmitrijeva
9. Olga Vereshchagina
10. Aljona Jemeljanova
11. Alla Vesselova
12. Jelena Abramova
13. Tatjana Kilusk
14. Oliver Prokopovitš
Kutsutud:
1. Riho Alliksoo – kooli direktor
Päevakord:
1) Nõusoleku andmine suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu piirnormist
suuremates klassides.
2) Hoolekogu lastevanemate üldkoosolekul tehtava ettekande arutamine, koostamine.
3) Uute hoolekogu kandidaatide arutamine. Keda võiks kaasata hoolekogusse?
4) Perepäeva planeerimine.
5) Jooksvad küsimused.
Päevakorrapunkt nr 1.
Eelnevalt oli kokkulepe, et 24 õpilast on ülempiiriks.
Ukrainast tulevate inimeste arv on kasvanud. Nende lapsed tulevad meie kooli.
Pärnu maakonnas on see ainukene kool, kus on vene keelne klass.
Otsustati:
1. Hoolekogu annab nõusoleku suurendada õpilaste arvu järgmistes klassides:
1) 2.A klass - 26 õpilast. Seda arvu enam ei suurendata.
2) 5.A klass -29 õpilast.
3) 6.A klass - 27 õpilast.
4) 8.A klass - 27 õpilast.

5) 9.K klass - 27 õpilast.
Otsuse poolt oli 14 hoolekogu liiget, vastu – 0, erapooletuid – 0.
Päevakorrapunkt nr 2.
Hoolekogu esimess A. Frischer tõdes, et üldkoosoleku osalejate arv on madal.
Hoolekogu liige Oliver Prokopovitš tegi ettepaneku: enne üldkoosolekut teeksid klassijuhatajad
klassi koosolekud.
Direktori mõte: Tuua mõne kooli esindaja üldkoosolekule esineme. Koolijuhi lühike kõne ja
peale seda võimaldada lastevanematel kohtuda direktorite või kooli esindajatega.
Mõte oli ka tuua üldkoosolekule lapsed esinema.
Päevakorrapunkt nr 3.
Hoolekogu esimees tegi ettepaneku arutada, kes võiks olla uued hoolekogu liikmed. Hetkel on
esindamata 1. klassid. Võtta neid esindama 2 liiget?
Hoolekogu esimees pakkus, et klassid teevad omapoolsed ettepanekud, kes neid hoolekogus
võiks esindama hakata.
Hoolekogu esimees sõnas, et ta kirjutab kirja, mis läheb klassijuhatajatele. Nemad omakorda
esitavad oma esindaja. Klassi peale minimaalselt üks esindaja ja klassiastmele üks kuni kolm
esindajat. Klassijuhatajate ettepanekute tähtaajaks on 15 november.
Päevakorrapunkt nr 4.
Hoolekogu esimees esitles oma poolset perepäeva ideed. Selleks on meeskonnamäng 30
meeskonnaga. Kokku läheks mängu peale üks tund kuni 1 tund ja 30 minutit. Hoolekogu on
ideega nõus ja esimees võtab mängu eestvedajatega ühendust.
Päevakorrapunkt nr 5.
Hoolekogu otsustas, et Pärnu Tammsaare Kooli õpilasesinduse esindaja viibimine igal
hoolekogu koosolekul on oluline. Hoolekogu esimees võtab temaga ühendust ja saadab iga kord
kutse osaleda Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu koosolekutel.
Hoolekogu otsustas, et toetab läbi Pärnu Tammsaare Kool MTÜ Teater Must Kast
etendust „5 grammi“ toomist Pärnu Tammsaare kooli 7-9 klassidele. Etenduse pikkus 1h 10
minutit ja peale etendust toimub õpilastega arutelu ja kokkuvõte.
Hoolekogu otsustas, et toetab 100 €ga teater Must Kast etenduse „5 grammi“ toomist Pärnu
Tammsaare Kooli õpilastele.
Hoolekogu otsustas järgmise hoolekogu koosoleku toimumisajaks 16.01.2020.
Aleksandr Frischer
HK esimees

Karel Alliku
HK sekretär
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