PJK Purjespordikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 6
Koosolek toimus Purjespordikoolis 14.03.2014
Koosoleku algus: 16.05
Koosoleku lõpp: 18.00
Osalesid:
Koolipidaja esindaja- Raiko Lehtsalu
Lastevanemate esindaja- Marko Holtsmann
Töötajate esindaja – Tõnis Vare
Külaline – PJK juhatuse liige Alari Akermann
Peatreener Argo Kruusmägi
Puudus toetajate esindaja- Imre Taveter.
Koosoleku päevakord:
1. Hoolekogu koosseisu täiendamine ja esimehe valimine:
Vastavalt PJK Purjespordikooli põhimäärusele on hoolekogu 5 liikmeline. Siiani puudus meil
õpilaste esindaja. Ettepanek, et õpilasi esindama ema, leidis heakskiidu.
Otsustati kutsuda lapsi esindama ema Aive Oeselg (Keith Luuri ema).
Hoolekogu valis ka hoolekogu esimehe, kelleks osutus Marko Holtsmann.
2. PJK Purjespordikooli arengukava 2013-2018 arutelu.
Vaadati üle praeguseks sõnastatud arengukava ja otsustati see esitada PJK juhatusele kinnitamiseks.
3. Peatreeneri ettekanne suvistest treeningutest ja võistlustel- laagrites käimiste rahastamisest.
Peatreener andis ülevaate suvel plaanitavatest trennidest ja treeneingaegadest.
Lapsed on jaotatud oskuste järgi kolme gruppi: algõpetus, õppetreening ja meisterlikkuse grupp.
Treeningajad on vastavalt paadiklassidele ja oskustele järgmiselt:
Kuni koolivaheajani –
E,T, N kell 15.30 Optimist algajad ja Optimist LHV võistlejad,
E,T, N, R Kell 17.00 Optimist meisterlikkuse grupp, RS Fevad, Laserid, Purilauad
R-Pni osalemine erinevatel võistlustel.
Suvisel koolivaheajalE,T,K,N kell 10.00 Optimisti algkursus
E,T,K,N kell 10.00 Optimisti algajad
E,T,K,N kell 12.00 Optimist LHV võistlejad
E,T,K,N,R kell 12.00 Optimist võistlejad, kui reede ja nädalavhetusel on võistlus, siis esmaspäeval
trenni ei ole ja reedene trenn on võistlus.
E,T,K,N,R kell 14.00 Laserid, Zoom, RS Feva, Purilaud. Kui keegi on nädalavahetusel võistlustel,
siis esmaspäeval neil trenni ei ole.
Tehti ettepanek hooaja lõpus treeningutelt vähim puudunud laste premeerimiseks treeninggruppide
kaupa. Näiteks nutitelefon või midagi muud väärtuslikku.
Samuti peaksid kooli õpilased osalema PJK hooaja avamise rivistusel ja PJK talgutel.
Juba aprillis ja mais peaks läbi viima lahtiste uste päevi ja levitama kooli flaiereid.
Peatreener tutvustas ka võistlustel ja laagrites käimiste rahastamist:
Eesti edetabelivõistlustel startida soovijatel tasutakse stardimaksud, transpordikulud ja
kindlustatakse treeneri ja mere teenindusega. Enda kanda jääb majutus ja toitlustus (va
koondislased), muudel ettevalmistavatel ja traditsioonilistel võistlustel lisandub stardimaks.
Kooli poolt planeeritud laagrites jääb lapse kanda majutus ja toitlustus. Väljaspool eelarvet
toimuvatel üritustel osalemine jääb täielikult osalejate kanda.
Tehti üleskutse lastevanematele koduste suurregattide ajal külalisvõistlejatele ja nende saatjatele
grilliõhtute korraldamiseks. Selle organiseerimise otsustas hoolekogu võtta enda peale.
4. Arutati kolmanda treeneri palkamise vajadust ja tehti peatreenerile ülesandeks treeneri
vajadust tutvustada juhatusele.

Protokollis:
Argo Kruusmägi

