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Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi hoolekogu protokoll nr 1-4/1 

  

Pärnu-Jaagupi, 10. oktoober 2014 
Algus kell 19:00, lõpp kell 21:30 
Juhatas Margo Sai  
Protokollis Marge Pähkel 
Osalesid Margo Sai, Urve Salumaa, Marge Pähkel, Raul Peetson ja Tiia Uffert.  
Puudusid Sirje Lainemaa, Merike Mäemets, Hille Uustamm ja Hilse-Hell Jõesaar. 

Päevakord: 

1. Ülevaade õppetööst ja tegevustest sellel õppeaastal. 
2. Rahulolu kooliga (vastav uuring). 
3. Arengukava SWOT analüüs. 
4. Arutelu majandus-hariduse töögrupi küsimuste teemadel ja vastused. 
5. Muud küsimused 

Toimus arutelu päevakorra üle. Raul Peetson tegi ettepaneku lisada päevakorda 
punkti direktori asendamisest koolis. Kõik olid sellega nõus ja päevakord kinnitati. 

1. Ülevaade õppetööst ja tegevustest sellel õppeaastal. 
2. Rahulolu kooliga (vastav uuring). 
3. Arengukava SWOT analüüs. 
4. Arutelu majandus-hariduse töögrupi küsimuste teemadel ja vastused. 
5. PJG-Gümnaasiumi direktori asendamine. 
6. Muud küsimused. 

1. Ülevaade õppetööst ja tegevustest sellel õppeaastal. 

Hoolekogu esimees tutvustas koolis toimuvat õppealajuhataja poolt saadetud 
materjalide põhjal. Õpilasi koolis 174  klassikomplekte 11. Õpetajaid 22 ja logopeed 
0,75 kohaga. Sotsiaalpedagoog on uuest õppeaastast 0,4 kohaga kuna töötab Pärnus. 
Vajadus on täiskohaga töötaja järgi. Söögiraha on riigi poolt 0,78- lõuna ja 
pikapäevasöök. Hommikuputru sööb üle 20 lapse. 

2. Rahulolu kooliga (vastav uuring). 

Hoolekogu liikmetel oli võimalus tutvuda rahuloluuuringuga, mis valmis koos 
arenguvestlusega eelmisel õppeaastal. Valdavalt olid hinnangud õpilaste ja 
lastevanemate poolt positiivsed. Hoolekogu liikmed võtsid info teadmiseks, aga ei 
jaganud positiivset seisukohta, kuna eelmise õppeaasta riigieksamite võrdlustabelis on 
koolil koht 5 viimase seas ja üldine tendents on olnud langev mitu aastat. 

3. Arengukava SWOT analüüs. 

Arengukava on osaliselt valminud ja hoolekogule tutvumiseks saadetud. Kuna info 
sellest saabus vahetult enne koosolekut, siis ei olnud võimalik koosolekuks sisuga 
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tutvuda ja arvamust avaldada, hoolekogu liikmed saavad dokumendi meilile. SWOT 
analüüs on arengukava osa ja seda hoolekogu poolt ei täiendata. 

4. Arutelu majandus-hariduse töögrupi küsimuste teemadel ja vastused. 

Küsimused : 
 
1)      Milline on arenguperspektiivi seisukohalt Halinga valla optimaalne kooli- ja 
lasteaiavõrk? Põhjendage oma seisukohta. 
 
2)      Millisena näete valla koolivõrku 2015/16 õppeaastal ja 2016/17 õppeaastal? 
Põhjendage oma seisukohta. 
 
3)      Millised kitsaskohad ja probleemid on Teie asutuse (kooli/lasteaia) töös? Teie 
ettepanekud olukorra parandamiseks. 
 
Hoolekogu esimees valmistab ette küsimuste vastused ja saadab tutvumiseks 
liikmetele. Vastused on tekkinud varasematelt arudeludelt ja hoolekogu liikmetelt 
saabunud täiendustest. 

5. PJG-Gümnaasiumi direktori asendamine. 

Kuna hoolekogul puudub informatsioon kuidas on korraldatud direktori asendamine 
koolis, siis esitatakse vastav teabenõue kooli juhtkonnale. 

6. Muud küsimused. 

• Kooli järgneva aasta eelarve tutvustus võimalusel läbi viia hoolekogu 
liikmetele. Olulised on põhjendused lisarahastamise küsimiseks omavalitsuselt 
n. õppereiside läbiviimiseks.  

Ettepanek Marge Pähkel`ilt:  Kooskõlastada eelarve enne vallavalitsusele esitamist 
hoolekoguga.  
Otsus: Hoolekogu soovib enne vallavalitsusele esitamist kooskõlastada järgmise 
aasta eelarve. 
 

• Hoolekogu palub koolilt kirjalikku ülevaadet ringide tööst ja nende 
rahastamisest ning ringide töökorralduse strateegia väljatöötamist.  

 
• Hoolekogu toetab rahastamisel omaosaluse rakendamist ainult spetsiifiliste ja 

vähese osalusega ringide puhul. 
 
 
 
 
Margo Sai                                                                        Margo Sai 
koosoleku juhataja                                                           protokollija 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                (allkirjastatud digitaalselt)                                                  


