Viljandi Paalalinna Kooli hoolekogu 20t6lt7 6a koosoleku protokoll nr

1

Koosoleku kuupdev: 05.09.2016
Koosoleku algus 18.00 ja l6pp 19.15
Koosoleku toimumise koht: Paala tee 46, Viljandi
Osa v6tnud hoolekogu liikmed: Helle Mdndla, Eveli Kalle, Hille Alver, Agne

Ndrripd, Rene Vahtra, ReniitaRomann, Krista Kukk, Helle Villem, Margit
Suurmets, Janne Seeder, Juhan-Mart Salumde, Kristine Liiva, Kadi Kiittimaa
Koosolekust v6tsid osa Viljandi Paalalinna Kooli direktor Aavo Palo ja 6ppejuht
Tiina Pihlak ning sotsiaalpedagoog Kertu Reinsalu.

Pdevakord:

1.
2.

Hoolekogu tookorraldus
Kooli juhtkonna iilevaade 2OL6/t7 dppeaastast

I

Hoolekogu esimehe Krista Kuke ettepanekul jdtkata hoolekogu koosolekutega
iga kuu esimesel esmaspdeval kell 18.00.
Silvia Soro ja Kristjan Mdndmaa ei osale enam hoolekogu toos. K6ik lennud on
hoolekogus esindatud. Ettepanek Helle Mdndlale: esindada ka I klassi

lapsevanemaid. Ndusolek.
tl

Direktor Aavo Palo andis 0levaate kooli remondiraha taotlemisest ja kooli
rekonstruee ri misproje ktist. Projekt va lm ib oktoobris. In nove on palu n u d
remondiraha taotlemispabereid limber teha ja linn on seda ka teinud.
Teine taotlusvoor pdhikoolide dppehoonete investeeri m isproje ktide
toetamiseks avaneb 2Ot7 | poolaastal. Sealt saavad toetust kohalikud

omavalitsused, kui koolivdrgu korrastamise kiigus on tehtud investeeringuid
pdhikoolide kasutuses olevatesse dppehoonetesse pinna optimeerimiseks.
Direktor vastas hoolekogu liikmete kiisimustele.

Aavo Palo: 25.08 teatas haridusamet, et kool saab 2A$lL7 6a juurde tihe
esimese klassi, see on vdikeklass. Vdikeklass asub endises koosolekute ruumis,
need on erivajadustega 6pilased. Klassijuhatajaks on sotsiaalpedagoog Kertu

Reinsalu. S6na sai K.Reinsalu, kes tutvustas klassija selle 6petajaid.
Aavo Pafo: sel aastal on kaks soogivahetundi: 11.00-11.40 ja L2.25-t2.45
Pikapdevariihm so6b 13.30.
Tiina Pihlak: oleme juurutamas algklasside 6uevahetundi, et lapsed rohkem
liiguksid. Vanem kooliaste saab pikka vahetundi kasutada ka 6ues viibimiseks

vdi konsultatsioonideks.
Aavo Palo: ldheme dpetajatega s0gisvaheajal Porvoo sdpruskooli

6uevahetundide korraldamiseks kogemusi saama.
Hoofekogu andis ndusoleku avada rohkem kui24 dpilasega klasse:
la- 25
tb -27

lla- 25
ilb- 25

llla-27
ilrb-26
Vla-25

vrb-26
Vlla-25

vilb-25

Vllla-25

vilrb-26

Aavo Palo vastas hoolekogu liikmete ktisimustele.

Koosoleku juhataja Krista Kukk

Protokollija Hille Alver

