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Algus: kell 18.15., lõpp kell 19.25.
Koosoleku juhataja: Eduard Odinets
Protokollija: Kaire Jõe
Võtsid osa: Arne Berendsen, Mari Halliksaar, Teet Korsten, Lüüli Kübarsepp, Ilme Hallik
Puudusid: Jüri Utt, Ülle Melders
Külalised: Kalmer Puul, Sirje Rajamets
Päevakorra väliselt direktori õnnitlemine sünnipäeva puhul.
Läbirääkimised päevakorra asjus: Varem teatatud päevakord leidis ühehäälselt toetust ja kinnitati, lisaettepanekuid ei
tulnud.
Otsustati (poolt - 7 häält) kinnitada järgmine päevakord:
1. Informatsioon kooli psühholoogilt – psühholoog Sirje Rajamets
2. Gümnaasiumi lõpetajate meelespidamine – Eduard Odinets
3. Kohapeal kerkinud küsimused.
I. Informatsioon kooli psühholoogilt.
Kuulati: Psühholoog Sirje Rajamets esines PP esitlusega. Vastas ka mõnedele küsimustele, kuid sisulise arutelu ajaks
lahkus.
Sõnavõtud: Nii koolijuhilt kui teistelt hoolekogu liikmetelt tuli mitmeid etteheiteid psühholoogi töö suhtes.
Otsustati: Koolijuhil viia läbi tõsine arenguvestlus psühholoogiga.
II. Ettepanek: Eduard Odinets tegi ettepaneku jätkata eelmisel aastal alustatud tava, et gümnaasiumi lõpetajatele teeb
hoolekogu personaalsed kingitused. Lõpuaktus toimub 21. juunil algusega kell 14.
Kaire Jõe küsis kooli direktorilt, mida kool lõpetajatele kingib, et seejärel otsustada, mida hoolekogu omalt poolt välja
pakub. Eesmärgiks see, et kingitused ei kattuks.
Kalmer Puul: Kool kingib igale lõpetajale tunnistuse kaaned, raamatu „Sada mõtet teele kaasa” (kirjastus ILO) ja
medaliga lõpetajatele kooli logoga mälupulgad.
Otsustati: Hoolekogu kingib mullusega analoogsed komplektid, millel on lennu number ja lõpetamise aasta. Kaire Jõe
tellib ja Arne Berendsen maksab.
III. Kohapeal kerkinud küsimused.
Kuulati: Direktori informatsiooni jooksvatest küsimustest:
1. Ujula remont peab olema valmis 01. septembriks 2008. Linn finantseerib ja korraldab hanke.
2. Latern koolihoovi valgustamiseks. Hinnapakkumine 4600 krooni. Koolijuht Kalmer Puul ei leia, et selline raha
oleks vajalik laste elementaarse turvalisuse tagamiseks ja lükkab asja sügisesse. Kaire Jõe teeb ettepaneku, et kool
tellib valgusti ja selle paigalduse ning tema (Kaire Jõe) maksab selle omalt arvelt kinni.
Otsustati: tõstatada sügisel esimesel koosolekul sama küsimus uuesti.
3. Kehalise kasvatuse õpetajate tööruumi remont valmib 10. juuli 2008.
4. Tutvustati staadioni renoveerimise kava. Valmis peab staadion olema 1. september 2009.
Kuulati: Eduard Odinetsi ettepanekut järgmise hoolekogu kokkukutsumisest.
Otsustati: 03. juuniks 2008 saata hoolekogu esimehele ettepanekud olulisematest arutamist vajavatest probleemidest
ja siis otsustatakse, kas hoolekogu koguneb veel sel õppeaastal või alles uue hooaja algul.
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