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1. Ülevaade hoolekogu tööst 2016.aastal 

Diana Mägi andis ülevaate hoolekogu tööst 2016. aastal. 

2. Kooli toetava organisatsiooni panusest kooli arengule 

Raul Peetson andis päevakorrapunktist lähtuva ülevaate, toonitades, et 2018. aasta uue valla 

eelarve ja muud otsused ei hakka enam nii Pärnu-Jaagupi kesksed olema. Sellest lähtuvalt on 

oluline kohe hakata tegema väga tihedat koostööd kooli arengu ja muu sellise osas, et mitte 

tulevikus, (kui on vaja kooli ja kogukonna tugevat ühtsust), seda arutama ning n-ö harjutama 

hakata. 

3. Ülevaade 2016. aasta eelarve täitmisest 

Katrin Uutsalu andis ülevaate 2016. aasta eelarve täitmisest. Ta selgitas, et kõige rohkem 

väljaminekuid on seotud erinevate üritustega (välisvahetused, laulu- ja tantsupidu, 

spordiüritused). Positiivne on see, et koolil on oma bändiklass, koolimaja renoveerimiseks tehti 

algne eskiislahendus. 



Joel Roosi ettepanek: Välisvahetused planeerida nii, et sõpruskooli(de) delegatsiooni(de) 

vastuvõtt ja vastukülaskäik oleksid kahel järjestikusel eelarveaastal. 

4. Ülevaade 2017. aasta eelarvest ja kooli projektidest 

Katrin Uutsalu tutvustas 2017. aasta eelarvet ja projekte. Ta sõnas, et prioriteetne on 

õppeköögi väljaehitamine. Töid alustatakse veebruaris. Kindlasti leiab rahastust kooli 

renoveerimiskava. Vajalik on tellida uus siselahenduse projekt, lähtudes varasemast. Samuti 

selgub lähiajal, kas kaks (Innovele esitatud) projektitaotlust (uus õpikäsitlus, loodusainete 

lõiming) saavad positiivse otsuse. 

5. Palgakorralduse põhimõtetele arvamuse andmine 

Katrin Uutsalu tutvustas palgakorralduse põhimõtteid, mis hakkavad kehtima 1. jaanuarist 

2017 (lisa 1 ja 2). 

Otsustati: võtta palgakorralduse põhimõtted teadmiseks 

6. Lõpuaktuse korraldamisega seotud küsimused  

Hille Uustamm (9. klassi juhataja) andis teda, et valdav osa õpilastest ja lapsevanematest 

toetab aktuse läbiviimist spordikeskuses. 

Katrin Uutsalu tõi välja aula eelised (kompaktne pidulik ruum). 

Arvamuste vahetuse käigus selgus, et spordikeskus on siiski sobilikum. Vajadusel on 

hoolekogu nõus appi tulema. 

7. Ülevaade moodustatava Põhja-Pärnumaa valla liitumislepingus haridust puudutavast 

osast 

Tiia Uffert tutvustas ühinemislepingu haridust puudutavat osa, peatudes pikemalt remondi- ja 

renoveerimiskaval. 

Katrin Uutsalu: Koostöö juba Vändra gümnaasiumiga käib – projekti „Ettevõtlik kool“ 

raames. 

8. Üldine infovahetus 

Raul Peetson: Kooli koduleht võiks olla nooruslikum ja lõbusam. Keemiatundides leida 

võimalus sagedasemateks katsete tegemiseks. Kehalises kasvatuses on vajalik seada sisse 

kindlad normid, mille alusel õpilasi hinnata. 

Kartin Uutsalu: Järgmisest õppeaastast on plaanis avada kaks 5. klassi. Sellest johtuvalt on 

vajadus leida inglise keele õpetaja. 

Joel Roos: Probleemid on koolibussiliiklusega (kolm korda pole buss hommikul tulnud). Ta 

tegi ettepaneku tegelda rohkem kommunikatsiooniga, et kõik osapooled saaksid kiiresti infot. 



Diana Mägi: Koolibussiliiklus korraldada nii, et kõik lapsed saaksid peale õhtust üritust (nt 

jõulupidu) koju. 

Urve Salumaa: Kooli sööklas on pikaajaline lahendamata probleem nagidega. I vahetus on üle 

koormatud (kõikidel õpilastel pole oma üleriideid kusagile panna, samuti käivad nad lohakalt 

ümber kaaslaste riietega). 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

Diana Mägi       Merike Mäemets 

koosoleku juhataja      protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


