HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Pärnu

30.02.2020.a nr 1.1-3/3

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. Jekaterina Kraft
6. Jelena Pogosjan
7. Anna Dmitrijeva
8. Olga Vereshchagina
9. Aljona Jemeljanova
10. Alla Vesselova
11. Jelena Abramova
12. Tatjana Kilusk
13. Oliver Prokopovitš
14. Tatjana Koor
15. Natalja Mihhejeva
16. Jelena Nikoforova
17. Galina Sušenitsa
18. Aljona Tšausova
19. Viktoria Panova
Kutsutud:
1. Riho Alliksoo – kooli direktor, asendas Kristina Moissejenko
Päevakord:
1) Kevadine perepäev.
2) Jõululaat – teenitud raha ja annetamine
3) 9.klasside rahaline taotlus
4) Peale haigust hinnete parandamine
5) Kodukord ja sisehindamise kord
6) Rahulolu uuringu küsitlus.
7) Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt nr 1.
Tuletõrjespordi mängu tutvustustas Margo Tammepõld. Margo näitas tutvustavat videot
„Tuletõrjespordi mängud“. Võistkonna suurus on 6-10 inimest. Perepäeva saab läbiviia nii sees kui õues.
Vastavalt meeskonna arvule on bokside arv.
Max on 30 boksi, siis kulub perepäevale 3-4 tundi. 15 boksiga on ajakulu umbes 1,5 – 2 tundi. Iga boksi
juures peaks olema juhendaja, kes paneb kirja punktid ja juhendab meeskondi. Kogu võistlust saadab
vali muusika. Tuletõrje olümpia sisaldab: vesi, voolikud, kiivrid, topised jne.
3 minutit on ühe vooru pikkus, kõlab tuletõrje sireen siis on 2 minutit juhendamist ja uus voor hakkab
pihta. Soovitatav vanus programmi läbiviimiseks on alates 4. klassist. Aga saab varieerida ülesannete
raskusastmetega.
On vaja teavitust kõrval majades asuvatele inimestele, et nad oleksid teadlikud perepäeva toimumisest.
Ühehäälselt otsustati:
Pärnu Tammsaare kooli perepäev toimub Tammsaare kooli territooriumil 1.juunil 2020.

Päevakorrapunkt nr 2.
Jõululaadal teenitud summa, mille kool kandis hoolekogule oli 1313€. Kuna tegemist oli müntidega, siis
oli panga teenustasu 11€. Summa, mis jõudis panga kontole oli 1302€. 100€ annetas õpilasesindus
loomade varjupaigale ja 100€ läks etenduse 5 grammi arve tasumiseks.
1302€ jagati neljaks osaks ja annetati läbi lastefondi konkreetselt 4 lapsele.

Päevakorrapunkt nr 3.
9.klassi lapsevanema poolt tuli taotlus, et 7-9 klassi õpilastele tuleks Errit Kuldkepp pidama
inspiratsiooni loengut. See oleks õpilastele positiivsust ja inspiratsiooni pakkuv loeng, mis suurendaks
õpilaste eneseusku.
Ühehäälselt otsustati: Kui loeng on suunatud ühele klassile, siis ei toeta, aga kui on mitmele klassile ja
kõik võivad kohale tulla, siis toetame.

Päevakorrapunkt nr 4.
Õpilane saab Peale haigust oma hindeid parandada leppides õpetajaga omavahel kokku, millal ja kuidas
toimub hinnete parandamine. Laps kooskõlastab kokkulepped õpetajaga ise ja õpetaja on kohustatud
leidma aega õpilase aitamiseks.

Päevakorrapunkt nr 5.

Dokumentideks olid „Pärnu Tammsaare Kooli Kodukord ja sisehindamise kord.
Üks hoolekogu liige andis tagasisidet, et dokumendid ei jõudnud hoolekogu liikmeni. Probleemi
põhjuseks oli see, et liikme emaili aadress ei olnud hoolekogu esimehel olevas nimekirjas.
Kristina Moissejenko andis dokumentidest ülevaate: Koolitunni ajal on välisuksed suletud. Läbiotsimise
õigus on hetkel ainult direktoril.
Hoolekogu liikmelt tuli küsimus, kas on sätestatud ka maksimaalne temperatuur? Vastus: Ei ole.
Küsimus hoolekogu liikmelt:
Kuidas tutvustakse kodukorda õpilastele? Kuidas see on läbiviidud?
Vastus; Klassijuhatajad tutvustasid seda oma õpilastele.
Edaspidi kutsutakse ka hoolekogu liikmeid arengukava aruteludele.
Hoolekogu esindaja osaleb tulevastes sisehindamise korra aruteludes.
Kui kooli juhtkonnalt tuleb graafik, siis otsustatakse, kes hoolekogust liitub töögrupiga.

Päevakorrapunkt nr 6.
Rahulolu uuringu küsitlus.
Hoolekogu esimehelt tuli küsimus kooli juhtkonnale: „kuidas kooli juhtkond hindab rahulolu uuringu
tulemusi? Kooli seisukoht on, et üldiselt on tagasiside positiivne.
Esimees tõstatas küsimuse, et uuringus on osalenud õpilasi, kes hindavad, et koolis on negatiivne
keskkond ja hoolekogu esimees tegi ettepaneku, et hoolekogu liikmed vaataksid õpilaste rahulolu
küsitluse ja vanemate rahuloluküsitluse ja õpetajate rahuloluküsitluse üle, ning järgmisel koosolekul
arutatakse neid küsimusi.
Hoolekogu on valmis enda poolt kooli keskkonna sõbralikumaks muutmisele kaasa aitama ja kui
hoolekogu liikmete arutamisel selgub, et koolis probleeme pole, siis on kõik korras.

Päevakorrapunkt nr 7.
Tulevikus võiks hoolekogu jaoks olulised dokumendid liikuda koolist otse hoolekogu liikmetele.
Hoolekogu esimees tegi ettepaneku, et võiks luua hoolekogu liikmete emaili listi, kuhu
saadetakse olulisi dokumente. Kooli juhtkond lubas vaadata, mis võimalused selleks koolil on.
Hoolekogu otsustas järgmise hoolekogu koosoleku toimumisajaks 12.03.2020.
Aleksandr Frischer
HK esimees

Karel Alliku
HK sekretär

