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Läbirääkimised päevakorra asjus.  

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:  

1. Hoolekogu seisukoht Halinga valla volikogu otsuse kohta (25. märts 2014; 
otsus nr 9: Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi ümberkorraldamine) 

2. Põhikooli staatusest 

1. Hoolekogu seisukoht volikogu otsuse kohta 

Margo Sai selgitab: Saatsin volikogule (25. märtsiks) enda kui hoolekogu esimehe 
poolt kirja, aga puudu on meie ühine seisukoht.  

Aruelu käigus selgitati välja, miks hoolekogu pole eelnevalt kokku tulnud nii tähtsat 
küsimust koos arutama. Raul Peetsoni sõnul on kool ja selle juhtkond olnud 
passiivne enda eest seisma. Tiia Ufferti sõnutsi esitas kooli direktor arengukava 
eelnõu aruteludel (hariduskomisjonis) vastukäivaid seisukohti. Marge Pähkli arvates 
pärsib väikese õpilaste arvuga (alla kümne) klassis õppimine konkurentsivõimelise 
hariduse saamist ja sotsaalsete oskuste omandamist. Merike Mäemetsa sõnul on suur 
probleem see, et kõikidel õpilastel pole materiaalselt (ka psühholoogiliselt) võimalik 
Pärnusse õppima asuda, samuti on takistuseks transport. Temas tekitab liigne 
kiirustamine hämmingut: kõigepealt tulnuks ära oodata Pärnu koolivõrgu 
ümberkorraldamise lõpuleviimine ja alles seejärel teha nii põhimõtteline otsus. 
Muret tekitab ka see, et õpetajad ei saa (järgmisel aastal ja edaspidi) täis n-ö 
normkoormust ja on sunnitud lahkuma.  

Toimus hääletus volikogu otsuse „Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi ümberkorraldamine“ 
üle (10. klassi mitteavamine 1. sept 2014; kooli reorganiseerimine põhikooliks 
2016/17 õa).  

Volikogu otsust toetasid 4 hoolekogu liiget (Margo Sai, Raul Peetson, Marge Pähkel 
ja Tiia Uffert; vastu oli 2 (Merike Mäemets ja Hille Uustamm); erapooletuid 1 (Urve 
Salumaa). 

Otsustati: toetada volikogu otsust.  

 



2. Põhikooli staatusest 

Raul Peetson toonitas, et tugeva põhikooli eelduseks on head õpetajad, kellele tuleb 
(oma kooli jäämise motiveerimiseks) rohkem palka maksta. Marge Pähkli 
seisukohalt on oluline, et hariduse rahasumma ei tohi väheneda. Varem 
gümnaasiumiosale juurde makstud summa u 33000 eurot peab investeerima 
põhikooli (õpetajate palgad, spetsialistide juurdetoomine, et kõik lapsed saaksid 
klassiekskursioonidele, teatrisse jms). Raul Peetson lubas aidata selle teostumisele 
kaasa. Hille Uustamm oli nn tugeva põhikooli suhtes skeptiline, tuues näiteks Kergu 
kooli.  

Ühise aruelu käigus jõuti järeldusele, et hoolekogu kutsub kokku ümarlaua, kus 
arutletakse (Marge Pähkli sõnastatud) teemal „Kuidas hoida tugevat põhikooli ja 
tagada selle jätkusuutlik areng?“ 

Otsustati: 16. aprillil kutsuda kokku ümarlaud, kuhu kaasatakse kooli juhtkond, 
õpetajad, haridusnõunik ja volikogu hariduskomisjoni esimees. 
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