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Puudus Sirje Lainemaa
Toimus arutelu päevakorra üle.
Merike Mäemets tegi ettepaneku päevakorrapunkt 2 välja jätta, kuna selleteemalise
punkti päevakorda võtmine pole hoolekogu esimehe saadetud seletuskirjas
tõestatavate argumentidega põhjendatud. Samuti on tema sõnutsi ebaeetiline, et
lastevanemate üldkoosolekul umbusalduse osaliseks saanud hoolekogu üldse sellist
teemat arutab.
Toimus hääletus päevakorra asjus.
Koosoleku juhataja pani hääletusele ettepaneku: 1) koosolek toimub eelnevalt
edastatud päevakorra alusel. Poolt 5, vastu 3 (Mäemets, Uustamm, Jõesaar);
2) päevakorrast jäetakse välja punkt 2.
Poolt 3 (Mäemets, Uustamm, Jõesaar), vastu 5.
Otsustati töötada eelnevalt edastatud päevakorra alusel:
1. Muudatused kooli õppekavas
2. Ettepanek koolipidajale PJG direktoriga töölepingu lõpetamiseks
3. Muud küsimused
1. Muudatused kooli õppekavas
Hoolekogu liikmed olid tutvunud direktori saadetud dokumendiga, mis sisaldas RÕKst lähtuvaid muudatusi kooli õppekavas.
Otsustati: kooli õppekavas tehtud muudatustega nõustuda.
2. Ettepanek koolipidajale PJG direktoriga töölepingu lõpetamiseks
Toimus aktiivne mõttevahetus, mille lõpus pani juhataja hääletusele järgmise
ettepaneku: teha koolipidajale ettepanek PJG direktoriga töölepingu lõpetamiseks,
kuna hoolekogu silmis on direktor kaotanud usalduse; koolipidaja ja direktori vahel
puudub usaldus ning koostöötahe; direktor pole koolipidajale lojaalne; hoolekogu
tulevikunägemus tugevast põhikoolist ei lange kokku kooli juhi omaga.

Ettepaneku poolt oli 5; vastu 2; erapooletu 1
Otsustati: Teha koolipidajale ettepanek direktoriga töölepingu lõpetamiseks.
3. Muud küsimused
Arutleti õppekavaga seotud õppekäikude ja -reiside teemal.
Merike Mäemets andis teada, et riik selle jaoks (praegu) raha ei anna.
Raul Peetson heitis direktorile ette, et ta pole küsinud vallalt selleks raha. Tema
ettepanek oli, et kooli eelarvetaotluses oleksid õppereisid eraldi välja toodud. Hea, kui
sellised ettevõtmised toimuksid klassiti koos Libatse ja Vahenurme kooliga.
Tiia Uffert toetas eelkõnelejat: direktor/juhtkond peab tegema eelarve, kus on
arvestatud õppekavaga seotud kulutustega.
Õpetajatest hoolekogu liikmed olid skeptilised tugeva põhikooli jäämisele PärnuJaagupisse.
Hilse-Hell Jõesaar leidis, et koolis vajaks korrastamist puhkenurk (õpilased kirjutavad
selleks projekti) ja keemia tundides toimuvate praktiliste tegevuste taset tuleb tõsta.
Urve Salumaa heitis koolile ette, et temani ei jõua info, kui õpilane koolist lahkub
(raamatud jäävad õigeaegselt tagastamata). Seega pole täitnud kool hoolekogu otsust
ringkäigulehe kasutusele võtmiseks.
Merike Mäemetsa soov oli, et valla raamatupidajad arvutaksid välja, kui suur on
õpetaja keskmine palk Halinga vallas (nt aprillikuu põhjal), võttes aluseks kõikide
õpetajate palgalehel oleva brutopalga. Tema arvates ei anna nn ametikohapõhine
arvestus, (millele on lisatud direktorite ja õppealajuhatajate palk) keskmisest palgast
täit ülevaadet.
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