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Koosolekul viibisid hoolekogu esimees Marge Pähkel (koosoleku juhataja), hoolekogu 
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Päevakord: 
1.Gümnaasiumi ja põhikooli lõpupidude läbiviimise koht 
2.Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi kodukord 
3.Gümnaasiumi õppesuunad 
4.Jooksvad küsimused 

 

Päevakorrapunkt nr.1 

Arutati gümnaasiumi ja põhikooli lõpetajate pöördumist hoolekogu poole, mis käsitles 
lõpupidude toimumise kohta. Direktor rääkis lahti direktsiooni ja õpilaste vahel tekkinud 
arusaamatuse ning kinnitas, et probleem on lahendatud. Hoolekogu võttis informatsiooni 
teadmiseks.  

Päevakorrapunkt nr.2 

Direktor andis ülevaate vajalikest muudatustest erinevates dokumentides, sh. kooli 
kodukorras. Hoolekogu leidis, et dokumendi „Kooli kodukord“  uus versioon on väga 
juriidiline ning õpilastele on kindlasti vaja  lihtsustatud varianti. Ahti Umbsar tegi 
ettepaneku, et lisaks kooli kodukorda fikseerivale juriidilisele dokumendile võiks olla ka 
„Meie kooli head tavad“, mis on kokkuvõte pikast ja keerukast tekstist ja mille sõnastus 
oleks üheselt mõistetav kõigile õpilastele olenemata vanusest. Hoolekogu kiitis ettepaneku 
heaks ja otsustati järgmist: .  

Dokumendi „Meie kooli head tavad“  koostamiseks võivad teha nii õpilased, õpetajad kui 
ka lapsevanemad ettepanekuid. Dokumendid peavad valmis olema hiljemalt enne  
2011/2012 õppeaasta algust. Hoolekoguga kooskõlastatakse  „Meie kooli head tavad“  
augustis.  

 

 



 

Päevakorrapunkt nr.3 

Direktor tutvustas hoolekogule gümnaasiumi kolme õppesuunda. Loodusainete ja 
sotsiaalainete õppesuuna kõrval on kolmandaks suunaks planeeritud  ettevõtlikkus ja 
ettevõtlus. Viimase suuna toimimiseks soovitakse teha koostööd  Mainori kõrgkooli Pärnu 
kolledžiga, kellega käivad vastavasisulised läbirääkimised. 

Otsustati: hoolekogu kiitis antud suunavaliku heaks ja toetab direktsiooni selle 
elluviimisel. 

 

Päevakorrapunkt nr.4 

Jooksvate küsimuste all tõstatas Ahti Umbsar teema, mis puudutab Jüriöö jooksu 
traditsiooni Halinga vallas. Rahulolematus on tingitud sellest, et mainitud üritus on aastate 
jooksul minetanud oma koha Halinga valla inimeste ja Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi 
õpilaste seas. Inimeste osavõtt ning kaasaelamine sellele üritusele on jäänud järjest 
tagasihoidlikumaks. Samuti leidis ta puudusi ürituse läbiviimisel, mistõttu on see üritus 
vaatajaskonnale väheatraktiivne. 

Otsustati: hoolekogu väljendab oma muret antud ürituse tuleviku pärast ja toetab jätkuvalt 
Jüriöö jooksu traditsiooni Halinga vallas.   

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub augustis. 
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