Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi
hoolekogu koosoleku protokoll

Pärnu-Jaagupi 17.juuni 2013
Algus kell 18.00 lõpp 20.30
Protokollis Marge Pähkel
Koosolekul viibisid hoolekogu esimees Margo Sai (koosoleku juhataja), hoolekogu
liikmed: Marge Pähkel, Urve Salumaa, Raul Peetson, Hille Uustamm, Sirje Lainemaa
Puudusid Karli Kalda, Eva Saul
Külalistena viibis koosolekul direktor Lembit Rebane, Tiia Kallastu, Ülle Vapper
Päevakord:
1. Eelmisel koosolekul tõstatatud küsimuste arutelu
2. Jooksvad teemad
Päevakorrapunkt nr.1
1.1.
Algklassidesse on uuel õppeaastal planeeritud abiõpetaja, kelle tundide arv on
10t /nädalas.
Lapsi informeeriti lasteaias, et I klassi tuleb kaks õpetajat.
Hoolekogu heidab ette, et lastele oli info esitatud valel ajal, mis tekitas segadust
lastevanemates.
Otsus: Hoolekogu ei poolda abiõpetaja rakendamist algklassides, süvendades sellega
õpilaste abitust. Otsustati, et järgmiseks koosolekuks tehakse analüüs, kuidas on
abiõpetaja koolis rakendunud kooliaasta esimestel kuudel.
Hoolekogu liige Raul Peetson jääb eriarvamusele kahe õpetajaga klassi osas.
1.2.



PJG töötajate töökorraldus
Direktor teavitas, et kui õpilasi on koolis alla 200, siis on ette nähtud 0,5
õppealajuhataja kohta. Meie koolis on 1,0 kohta. See on võimalik, sest vald
maksab juurde. Lisaks annab õppealajuhataja ainetunde.
Kehalise kasvatuse õpetaja tunnis osalemine.
Direktor informeeris, et kehalise kasvatuse õpetaja kohale kuulutatakse välja
konkurss.
Otsus: Direktor on vastutav, et õpetaja on tunnis. Järgmisel koosolekul analüüs.



Kehalise kasvatuse tund tunniplaanis:
Otsus: Hoolekogu on jätkuvalt kindlal seisukohal, et kehalise kasvatuse tunde
mitte läbi viia peale lõunasööki.
Hoolekogu pöörab tähelepanu, et talvisel ajal kehalise kasvatuse tundide raames
rohkem väljas viibida ja kasutada soetatud inventari.



Klassijuhatajate valimine, tööjaotus
Otsus: Hoolekogu jääb oma seisukoha juurde, avaldatud eelmisel koosolekul.



Klassijuhataja otsustab koolis 2 inimest: direktor ja õppealajuhataja
Koolis on juhtkond, kuhu kuuluvad 7 inimest. Juhtkonna koosolekud toimuvad
igal esmaspäeval.
Juhtkonda kuuluvad: direktor, õppealajuhataja, majandusalajuhataja, algklasside
esindaja (õpetaja Anneli Sassor), gümnaasiumi esindaja ( õpetaja Merike
Mäemets), huvijuht, infojuht.



E- kooli täitmine
Otsus: Kooli direktor informeerib õpetajaid, et hinded peavad olema e-kooli sisse
kantud 7 päeva jooksul. Tegevuse eest vastutab direktor.



Raamatute tagastamine
Otsus: Otsustati lõplikult, et kool seab sisse ringkäigulehe, kus kinnitatakse
allkirjaga tagastatud esemed (sh. kultuuri, spordi jms inventar)



Kooli vastuvõtukord
Otsus: 16.08’ks peab olema teada, palju lapsi on kooli tulemas. Kooli
vastuvõtukorras muudatus sisse viia.

Päevakorrapunkt nr.2
2.1. Tiia Kallastu informeeris, et osakaal kohaliku kooli ja linnas koolis käivate laste vahel
on halvenenud. Laste arv PJG on langenud 100 õpilase võrra, samas linnas käivate laste
arv on stabiilselt sama. Põhjuseks on inimeste lahkumine piirkonnast.
Otsus: Võeti info teadmiseks. Hoolekogu seisukoht on, et iga laps on meie koolile väga
tähtis. Kui protsent halveneb, siis see on selge signaal.
2.2.Järgmine koosolek oktoobri lõpp/november

