HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 6

Vabaduse plats 6, Viljandi linn
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.45
Koosolekut juhatas Krista Kukk
Protokollis Riido Raja

1.aprill 2019

Koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed (16): Andra Aavik, Hille Alver, Keiron Golding,
Kertu Ilves, Piret Junalainen, Ene Järve, Anna-Liisa Kirsi, Kadi Kodres, Krista Kukk, Airi
Lang, Reet Lubi, Riido Raja, Reniita Romann, Janne Seeder, Tiina Soonets, Mart Parik
(asendusliige).
Koosolekult puudunud hoolekogu liikmed (5): Inge Alp, Agda Grahv, Kristine Liiva, Marge
Marjak, Agne Närripä.
Koosolekust võttis osa kooli direktor Aavo Palo
Koosolekule kutsuti kooli huvijuht Anett Suits
PÄEVAKORD:
1. Toitlustamine 2019/2020 õppeaastal
2. Arutelu teemal- kandidaadi esitamine sügisel toimuvale haridusgalale
3. Jooksvad küsimused: tagasiside klassikoosolekutelt
1. Toitlustamine 2019/2020 õppeaastal
Aavo Palo: (Tutvustab tahvlil söökla skeemi). Piimad, leivad, salatid, tuuakse saali keskele.
Toitlustaja püüab leida joogiautomaadid. Laste iseteeninduse osa suureneb. Täielikku
iseteenindust ei tule. Söögivahetunde jääb kaks.
Krista Kukk: Jakobsoni Kooli näitel hakatakse I klassi lapsi õpetama söökla korraga. I klassi
tulijad söövad eraldi.
Toimus arutelu.
Sõna võtavad koosolekule kutsutud huvijuht Anett Suits ja temaga kaasa tulnud õpilaste
esindaja Andra Aavik
Anett Suits: Järgneva õppeaasta näol on tulemas põnev koostöö aasta. Seoses kooli remondiga
on õpilasesinduse kokkusaamine sellel aastal raskendatud olnud. Oleme mõtetes järgnevas
õppeaastas. 11. aprillil on tulemas põhikoolide moesõu. Perepäeva korraldame 01.06. Viljandi
lauluväljakul. Kaasatud on erinevad huvigrupid.
Küsimus: Kas stiilinädalal ja tüdrukute õhtul pidzaamades osalemine oli laste ettepanekul?
Andra Aavik: See oli õpilaste oma soov ja idee, mille õpilasesindus kinnitas.
Küsimusi rohkem ei esitatud. Anett Suits ja Andra Aavik lahkusid koosolekult.
2. Arutelu teemal - kandidaadi esitamine sügisel toimuvale haridusgalale.
Aavo Palo edastab Haridus- ja Teadusministeeriumi statuudid kandidaatide esitamiseks Aasta
Õpetaja galale.
Aavo Palo: Kandidaate saavad esitada kõik inimesed ja organisatsioonid. Esitamise tähtaeg on
18. aprill. Täpsem informatsioon www.hm.ee.
Hille Alver: Olen ka olnud valitud nominendiks. Lisaks kolleegide poolsele tunnustamisele oli
määravaks ka see, kui see tuli laste, lastevanemate ja hoolekogu poolt.
Krista Kukk: Lisaks võiks õpetajaid tunnustada ka väiksemate asjade eest, mida õpetajad oma
vabast ajast teevad, näiteks blogi pidamine. Tunnustust võiks avaldada kooli aktusel.
Toimus arutelu.

3. Jooksvad küsimused
Tagasiside klassikoosolekutelt:
1) on tulnud info, et koolis kasutatakse mokatubakat ja õpilaste telefonid segavad tundi.
2) probleemiks toidu kvaliteet sööklas.
3) ettepanek: esimeses kooliastmes tasakaalustada klassikalise ja kaasaegse lastekirjanduse
osakaalu.
4) ettepanek: kui perepäeva korraldamisest loobutakse, siis võiks suunata sellest vabanevad
ressursid klasside koostoimimisele. See oleks asjakohane kui kool liitub KIVA programmiga.
5) Klassi sisene koostöö
Krista Kukk: Klassi sisene koostöö peab algama 1. klassist alates. Kui alguses vedama ei saa,
siis hiljem reeglina koostöö välja ei kujune.
Janne Seeder: Olen juba varasemalt rääkinud vajadusest teha 1. klassi ühistegevus kasvõi
kohustuslikuks. RMK kohad sobivad pikniku pidamiseks.
Kadi Kodres: Tihtipeale lapsevanemad lihtsalt ei osale klassi tegevuses ja ühisüritusele tulebki
vaid 1-2 perekonda.
6) Kahe klassijuhataja süsteemi puhul võiks klassijuhatajate määramisel arvestada õpetajate
ettepanekuid. Toimus arutelu.
Aavo Palo: vajadusel kutsuda hoolekogu kokku augustis.
Riido Raja ettepanek hoolekogule tunnuslause valimiseks
Hoolekogu liikmetele Riido Raja poolt tutvumiseks saadetud võimalikud variandid:
• ''(Areneme ja) arendame koos''
• ''Kus viga näen laita, seal tulen ja aitan''
• ''Aita teist niipalju kui võimalik, ja kui sul pole võimalik aidata, siis ära tee vähemalt
kellelegi halba''
Hääletamise teel otsustati (poolt 1, erapooletuid 5, vastu 7): tunnuslauset hoolekogu
protokollile mitte lisada.
Hääletamisel ei osalenud direktor ja 2 hoolekogu liiget olid enne hääletamist koosolekult
lahkunud.

Krista Kukk
Hoolekogu esimees
/allkirjastatud digitaalselt/

