
Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi  

hoolekogu koosoleku protokoll 

 

Pärnu-Jaagupi 01.november  2012 

Algus kell 18.00 lõpp 20.30 

Protokollis Marge Pähkel 
Koosolekul viibisid hoolekogu esimees Marge Pähkel (koosoleku juhataja), hoolekogu 
liikmed Urve Salumaa, Margo Sai, Hille Uustamm, Eva Saul, Sirje Lainemaa  
Puudusid Raul Peetson, Karli Kalda  
Külalisena viibis  koosolekul direktor Lembit Rebane 

Päevakord: 

1. Dokumentide kinnitamine 
2. PJG hoolekogu esimehe valimine 
3. Lastevanemate üldkoosoleku tagasiside 
4. Jooksvad teemad 
 

Päevakorrapunkt nr.1 
1.1. Direktor tutvustas dokumenti „PJG arengukava 2013-2016 “  
Arengukava põhilisteks märksõnadeks on:  
• Õpilased ja õpetajad  
• Meeskonnatöö 
 
Arengukavas on ära märgitud õppesuunad, mis jäävad samaks. Samuti on uues 
arengukavas kirjeldatud ka tegevused, mis on jäänud mingitel põhjustel siiani tegemata   
 
Hoolekogu ettepanek:  
• Arengukavas peab olema näidatud ka erinevad stsenaariumid.   

 
Otsus:  Peale täiendusi saadetakse dokument uuesti hoolekogule.  
 
1.2. Direktor tutvustas kooli kodukorda, mis on koostatud vastavalt seadusele. 
Otsus: Hoolekogu kinnitab dokumendi „ Kooli kodukord“  
 
 
Päevakorrapunkt nr.2 
Toimusid PJG hoolekogu esimehe valimised. Esimeheks valiti viie poolthäälega Margo 
Sai.    
Otsustati:  Hoolekogu esimeheks on alates 01.novembrist 2012 Margo Sai, aseesimees 
Sirje Lainemaa 

 

 



Päevakorrapunkt nr. 3 
Lastevanemate koosolek toimus oktoobris. Osa võttis kokku 38 lapsevanemat, (48 lapse 
vanemad).  Koolis käib 195 last. 
  
Otsustati: Võtta info teadmiseks ja kevadel kindlasti korraldada informatiivne 
üldkoosolek.  
 
 
Päevakorrapunkt nr. 4 
4.1. Õpiabist 
Üldkoosolekul räägiti õpiabist. 
Hoolekogu liige Marge Pähkel palus direktoril anda ülevaade õpiabist meie koolis.  
 
Õpiabi on ainult põhikooli osas.  
Õpiabi vajab koolis 48 last, so. 30,7% põhikooli lastest. Võrreldes teiste koolidega on 
näitaja kõrge.   
Õpiabitunnid viiakse läbi tundide ajal paralleelselt.  
Andekatele ei ole õpiabi rühma loodud, aga õpetajad pööravad andekatele lastele eraldi 
tähelepanu.   
 
Hoolekogu seisukohad:  
• Hoolekogu seisukoht on, et ka andekate õpilastega tuleb tegeleda, sest hariduslike 

erivajadustega õpilane tähendab ka andekat last.    
• Hoolekogu leiab, et õpiabi vajavate laste osakaalu kõrge protsent näitab, et kool 

pöörab õigeaegselt tähelepanu  abivajavatele lastele.   
 
 

4.2. Pikapäevarühm 
Paljud algkoolilapsed on peale koolitunde leidnud tegevust raamatukogus, mis aga ei saa 
olla nö. laste hoiukoht.  
Hoolekogu teeb vallale ettepaneku avada koolis pikapäevarühm, kus lapsel on huvitav olla 
või siis luua raamatukogus nö. raamatuklubi, kus lapsed saavad peale kooli koos käia ja 
kus lastega tegeleb konkreetne juhendaja või õpetaja selliselt, et teisi külastajaid ei 
segataks.  
 
4.3. Raamatute tagastamine.  
Hoolekoogu liige Urve Salumaa tõstatas küsimuse, kes kontrollib koolis raamatute 
tagastamist?  Kohustusliku kirjanduse raamatud ei jõua alati raamatukokku tagasi.  
Hoolekogu ettepanek: raamatukogust laenatud raamatud lisada ringkäigulehele.  

 
 
  

  
 

 

 

 

 


