Viljandi Paalalinna Kooli hoolekogu 2OL6lt7 6a koosoleku protokoll nr 4

Koosoleku kuupiiev: 05.12.2016
Koosoleku algus 18.00 ja l6pp 19.20
Koosoleku toimumise koht: Paala tee 46, Viljandi
Osa v6tnud hoolekogu liikmed: Krista Kukk, Hille Alver, Kadi Ktittimaa, Eveli

Kalle, Janne Seeder, Helle Villem, Reniita Romann

Koosolekust vdtsid osa kooli 6ppejuht Tiina Pihlak ja kooli direktor Aavo Palo
Pdevakord:

1. Hoolekogu tookorraldus uuel aastal
2. Uue tunnikava tutvustus dppejuhi poolt
3. Kooli remont
4. Jooksvad krisimused
I

Krista Kukk: jaanuaris peaksime kohtuma 2.1, otsustasime jaanuari koosoleku

lilkata

9.1

Oppejuhi ettepanek: koosolekud vdiksid toimuda ille kuu.
Otsustati: jaanuaris koosolekut ei toimu.
tl

Oppejuht tutvustas uut tunnikava. See hakkab kehtima 23.1ia vastav info
pannakse Stuudiumi koos kaaskirjaga kooliastmeti.
11.00 soovad 4.-6.klass, 6uevdimalus 7.-9.klass
LL.ZO-L2.O5 on I kooliaste 6ues, siis soob ja jdrgneb klassijuhatajatund. Nii iga

pdev.

12.05 soovad 7.-9.klass, 6uev6imalus 4.-6.klassile.
Koolipdev liiheneb 20 minutit. Tunnid algavad 8.10 klassijuhatajatunniga.

I kooliaste alustab piieva 8.25 ning iga pdev on sotsiaalsete oskuste tund. 6ue-,

klassijuhataja ning so6mise iihendatud tund nihutab nende koolipieva

mdistlikus ulatuses 1 tunni v6rra edasi.

llja lll kooliastmel on regulaarsed klassijuhatajatunnid

8.10-8.20. 0ppetod

algab 8.25.
Hoolekogu heakskiit.

ill
Aavo Palo: kool sai 14.nov kirja, et Innove rahastaks Paalalinna kooli
renoveerimise projekti, kui koolil oleks 428,5m2 remonditavat pinda vihem.
Linnavalitsuses toimus koosolek, leidmaks lahendusi. Tehtivastavasisulisi

ettePanekuid.
IV

Logopeed i otsi ngud

'

kd

ivad. Otsita kse

pa ral

leelselt ka eri pedagoogi.

Lapsevanematele lubas 6ppejuht Stuudiumi kaudu selgitada, kuidas muusika ja
kehalise kasvatuse tundides arvestatakse osalemist muusika- ja spordiringides.

Puuviljad on sooklas rahastatud 1.-5.klassile, kuijddb 0le, saavad ka vanemad
dpilased. Ettepanek Oppejuhile: panna ka see info Stuudiumi.
Varajane keeledpe koolis

-

kevadel l5ksime laiali teadmisega, et kdrpekava

nduab ka keeletundide kSrpimist. Direktor kinnitas, et rahaline kate varajaseks
keeledppeks on olemas.
Otsustati: oodata dra 20L7.a algus, kui selgub eelarve. Ka dppevahendite
(6pikud jms) soetamisega soovitas hoolekogu oodata.
Jdululaat toimub 20.Xll 11.00-12.00, I kooliaste soob 10.30.
Aavo Palo: annetuskast Pauluse kiriku remondi toetuseks ja tdnutdheks

jdulukiriku vdimaluse eest. Harjutab lapsi heategevusega.
Jdulukirik 22.XU
Liikumispdev 14.Xll kooliastmeti.

K0simus kooli kaunistamise kohta jduludeks: osalvanematest polnud tegevust
sel pdeval, kui nad Stuudiumikaudu kooli kaunistama kutsuti ning k6iki

klassijuhatajaid polnud kohal.

Ettepanek: klassijuhataja teavitab edaspidi vanemaid ja on ise kohal.

Koosoleku juhataja Krista Kukk

Protokollija Hille Alver

