
Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi  

hoolekogu koosoleku protokoll 

 

Pärnu-Jaagupi 12.detsember 2011 

Algus kell 18.00 lõpp 20.30 

Protokollis Marge Pähkel 
Koosolekul viibisid hoolekogu esimees Marge Pähkel (koosoleku juhataja), hoolekogu 
liikmed Eva Palk, Urve Salumaa, Karli Kalda, Margo Sai, Ahti Umbsar, Merike Mäemets 
Puudusid Raul Peetson, Külli Reisel.  
Külalistena viibisid koosolekul direktor Lembit Rebane, õppealajuhataja Meeli Tasane, 
õpetajad Tarvi Tasane, Virve Lohu, Anne Alus 
 

Päevakord: 
1. Halinga Vallavolikogu 22.09.2011. a määruse nr 14 „Halinga valla arengukava 
aastateks 2011-2015“ muutmise eelnõu  
2. Huviringid koolis 
3. Hindamissüsteemist. 
4. Muud teemad 
 

Päevakorrapunkt nr.1 

Vallavanem Ülle Vapper ja haridus-ja kultuurinõunik Tiia Kallastu andsid ülevaate 
Halinga valla arengukava muutmise eelnõu kohta. Toimus arutelu valla koolide  sh. 
gümnaasiumi osa jätkusuutlikkusest. Räägiti lahti Halinga valla kodulehel avalikustatud 
seletuskiri. 
Hoolekogu on seisukohal, et gümnaasiumi osa peab säilitama nii kaua, kui see on 
võimalik.  
Hääletamiseks tehti ettepank esitada vallavalitsusele parandusettepanek muuta eelnõu     
§1 p. 3 lõik 3 „Hallatavate asutuste ümberkorraldamine/haridusasutused“ järgmiselt:  
gümnaasiumi 10. klassi järgmisel õppeaastal ei avata, kui gümnaasiumiosa õpilaste arv 
kokku on jooksval õppeaastal langenud alla 40.   
Põhjendus: Arv 40 on reaalne arvestades põhikooli lõpetajate arvu ja arvestades 
ümbruskonna koole. 
  
Otsustati 7 poolt häälega: Vallavalitsusele esitatakse parandusettepanek enne 15.12 
toimuvat arengukava muudatuste avalikku arutelu. 
 
 
Arutati ka Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse ja Rahvamaja viimist ühise juhtimise alla aastaks 
2013.  
Hoolekogu arutas antud teemat laiemalt. Leiti, et on tulemusrikkam, kui spordikeskus tuua 
kooli haldusalasse.    
Hääletamiseks tehti ettepanek esitada vallavalitsusele parandusettepanek muuta eelnõu   
§1 p3 lõik 5 „Hallatavate asutuste ümberkorraldamine/ kultuuri- ja spordiasutused “ 



järgmiselt:   Pärnu-Jaagupi Spordikeskus ja Pärnu-Jaagupi Gümnaasium on viidud ühise 
juhtimise alla aastaks 2013. 
Põhjendused: ühine territoorium, selgem vastutus, ressursside parem  kasutamine, 
kvalifitseeritud kaadri kasutamine     
 
Otsustati 7 poolt häälega: Vallavalitsusele esitatakse parandusettepanek enne 15.12 
toimuvat arengukava muudatuste avalikku arutelu.  

  

Päevakorrapunkt nr.2 

Direktor andis ülevaate ringidest koolis. Nt. Laukooris käib kohal 30 õpilast ( 5-9 klass), 
mis on väga hea näitaja. Kool toetab ringitundide läbiviimist ja õpetajad motiveerivad 
lapsi ringitundides käima.  

Hoolekogu on seisukohal, et kõik huviringid on vabatahtlikud ja nendes osalemist või 
mitteosalemist ei saa kajastada õppeaine hinnetena. Samas pooldab hoolekogu 
ringijuhendaja  arvestuse pidamist ringitundidest puudumiste ja kohalkäimiste kohta. 

Otsustati: Direktor uurib ja annab vastuse küsimusele, kas ringitundides mitteosalemise 
eest on õpilastele pandud puudulik hinne selles õppeaines. 

 

Päevakorrapunkt nr. 3 
 
Direktor ja õppealajuhataja andsid ülevaate hindamissüsteemist.   
Kui töö tegemise ajal puudutakse, siis pannakse õpilasele „0“ (ootel). Kui töö jääbki järgi 
tegemata, siis muutub „0“ „F“ ’ks. Õpilasele antakse piisavalt aega töö järgi tegemiseks.     
Täpne kirjeldus hindamise kohta on antud dokumendis „Hindamise korraldus Pärnu-
Jaagupi Gümnaasiumis“, mis on leitav kodulehel.  
 
Otsustati: Võtta info teadmiseks 
 
 
Päevakorrapunkt nr. 4 
 
4.1. „Kooli head tavad“ on leitav kooli kodulehel dokumentide all 
4.2.  Kooli kodulehel on loodud huvitav „Minu arengu mõõdik“  
 
 
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 2012 a I kvartalis 

 

 

 

 


