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Läbirääkimised päevakorra asjus.  

Otsustati kinnitada järgmine päevakord: 

1. Ülevaade õppe- ja kasvatustegevusest ja kooliarendusest 2015/16 õa 

2. Kooli arengukava ettevalmistamine, arvamuse andmine arengukava kohta 

3. Hinnangu andmine huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorralduse kohta 

4. Arvamuse andmine kooli 2017. aasta eelarve projekti kohta 

 

Arutati: 

Eelmisel sügisel toimunud hoolekogu koosolekul arutatud Pärnu – Kalli ja Pärnu mnt 

ülekäigurajad on korralikult märgistatud ja valgustatud. Sellega võib rahule jääda.  

1. Ülevaade õppe- ja kasvatustegevusest ja kooliarendusest 2015/16 õa 

Ülevaate õppe- ja kasvatustegevusest ning kooliarendusest 2015/16. õa-l tegi Katrin Uutsalu. 

Direktor tutvustas kooli põhilisi arengusuundi ning lõppenud õppeaastal toimunud peamisi 

tegevusi ja muudatusi nendes suundades.  

Hoolekogu võttis kuuldu teadmiseks ja oli tehtuga rahul.  

2. Kooli arengukava ettevalmistamine, arvamuse andmine arengukava kohta 

Vaadati läbi ja arutati Pärnu-Jaagupi Põhikooli arengukava tegevuskava 2016 – 2019. 

Hoolekogu kiitis heaks kooli arengusuunad – noorte ettevõtlikkuse toetamine, Tervist Edendava 

Koolina tegutsemine ja digitaalsete õppevahendite laialdasem kasutuselevõtt õppetöös koos 

laste füüsilise liikumise toetamisega vahetundides. 

Raul Peetson tegi ettepaneku jälgida kehalises kasvatuses nn normide täitmist, et laste , eriti 

noormeeste kehalised võimed oleksid arendatud ja kooli lõpetamisel piisavalt heal tasemel. 

Katrin Uutsalu pakkus välja idee liikumispäeviku sisseseadmisest igale õpilasele, mida kehalise 

kasvatuse hinnangute andmisel arvestatakse. Eelmisel kevadel tehtud digitaalne liikumispäevik 

toimis hästi ja hoogustas laste liikumist. Tuleb tõdeda, et kampaaniad siiski töötavad tõmmates 

tähelepanu ühele või teisele vajalikule teemale. Kevadise liikumiskampaania käigus tõusis ka 



jalgrattaga kooli tulijate arv. Välja tuleks siiski vahetada jalgrattahoidjad, mis ei näe head välja, 

kuigi ajavad praegu asja ära. 

Hoolekogu annab arvamuse: Kiita ette valmistatud arengukava heaks ja teha ettepanek 

vallavolikogule kinnitada Pärnu-Jaagupi Põhikooli arengukava 2016 – 2019. 

3. Hinnangu andmine huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorralduse kohta 

Katrin Uutsalu andis ülevaate kooli huvitegevusest ja pikapäevarühma tööst. Õpilased osalevad 

huviringides hästi. Alanud õppeaastal laieneb valik DJ-õppe ja 3D-modelleerimise osas. Ära 

jääb valikust saksa keele ring seoses õpetaja hõivatusega teises koolis. 

Arutati koolitranspordi toimivust. On lapsi, kelleni bussiring ei jõua. Hetkel ei ole küll 

probleeme kuulda olnud, kuid need lapsed sõltuvad ainult lapsevanema autost ja see olukord ei 

ole päris normaalne. Samuti on vaja välja selgitada kas kl 15.15 väljuv ring on ikka lastele 

sobivaim aeg. Paljud huviringid alles kestavad, aga osad lapsed on bussitranspordi tõttu neist 

ära lõigatud. Ühelgi lapsel ei tohiks huviringis käimata jääda selle tõttu, et ta elab keskusest 

kaugemal. Noortekeskus on ka nüüd hoogsalt töötamas ning tänu sellele ei tohiks olla ka 

probleemi kus olla. Tuleb läbi viia kaardistamine kes kus elab ja millal transporti vajab ning 

laste tegeliku vajaduse järgi buss käima panna. 

Eelmisel sügisel tehtud ettepanek e-kooli huvipäevikute sisseseadmisest ei saanud teoks e-kooli 

võimaluste tõttu. Nüüd tuleb uurida muid variante, et ikkagi vanemal oleks selgem ülevaade, 

millal laps ringides on osalenud millal mitte. 

Hoolekogu ettepanek: teha transpordi vajaduste uuring ning leida võimalus pikapäevarühma- 

ja huviringipäevikute sisseseadmiseks elektrooniliselt. 

Hoolekogu hinnang: Kiidame huvitegevuse valikuvõimalusi ja pikapäevarühma tööd ning 

laste haaratust nendes. 

4. Arvamuse andmine kooli 2017. aasta eelarve projekti kohta 

Katrin Uutsalu tutvustas 2016. aasta eelarve prioriteetide täitmist ja hoolekogu ettepanekute 

täitmist seoses lõppeva eelarveaastaga. Klassijuhatajad on saanud alates 2016. aasta jaanuarist 

lisatasu 160 eurot, mis on 70 eurot rohkem kui riik ette näeb. See on klassijuhatajate töö 

väärtustamiseks ja nende õpetajatele enama aja võimaldamiseks oma klassiga koos tegutseda.  

Hosteli majaemandat kooli töötajate hulgas enam ei ole. Vajalikud koristustööd teeb üks kooli 

koristajatest lisatasu eest.  

Kutsuti üles julgemaid projekte välja käima ja ellu viima. Pärnu-Jaagupi Põhikool on selle 

piirkonna olulisim haridusasutus ning see peab ennast sellisena ka näitama. Näiteks vajalik on 

uuendada lipumasti, mis praegu asub koolimuuseumi hoovil. Kas see peaks sinna jääma? Igal 

juhul vajame uut masti.  

Hoolekogu annab arvamuse: Eelarve projekti osas arutame veel e-posti teel. Hoolekogu 

seisukoht on, et õpilasesindust peab ka eelarve tegemisel kaasama – noortel on palju häid ideid, 

mille peale täiskasvanud ei tulegi, kuid mis looks uue kvaliteedi. 

 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

Diana Mägi       Merike Mäemets 
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