HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 5

Vabaduse plats 6, Viljandi linn

4. märts 2019

Algus kell 18.04, lõpp kell 19.18
Koosolekut juhatas Krista Kukk
Protokollis Riido Raja
Koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed (10): Kristi Viskov (Reniita Romanni asendusliige), AnnaLiisa Kirsi, Kristine Liiva, Krista Kukk, Agda Grahv, Tiina Soonets, Ene Järve, Kertu Ilves, Reet Lubi, Riido
Raja
Koosolekult puudunud hoolekogu liikmed (11): Marge Marjak, Kadi Kodres, Inge Alp, Keiron Golding,
Andra Aavik, Piret Junalainen, Reniita Romann, Hille Alver, Agne Närripä, Airi Lang, Janne Seeder
Koosolekust võttis osa kooli direktor Aavo Palo
PÄEVAKORD:
1.
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3.
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Perepäeva korraldamine
Õpilaste maailmavaate vabadus koolis
Kooli töötajate ja hoolekogu omavahelise kohtumise kavandamine
Jooksvad küsimused

1. Perepäeva korraldamine
Aavo Palo: Perepäev toimub 1. juunil lauluväljakul algab kell 11.00 ning see on avatud kogu linna
üritusena. Korraldamises osalevad Sakala keskus, Noorte keskus, Kultuuriakadeemia. Võimalik
peaesineja on Stefan Airapetjan. Esineja võiks olla Viljandi taustaga. Koordinaatoriks on KiVa (SA
Kiusamisvaba Kool). Enne kontserti on erinevad töötoad. Kaasa teevad slacklinerid ja JK Tulevik.

2. Õpilaste maailmavaate vabadus koolis
Riido Raja: Eestlastena oleme tuntud usuleiguse poolest. Jõulukirik ja ilmselgelt kristlusele viitavad
laulud muusikaõpetuses ei kõneta paljusid lapsi ega nende vanemaid ning tekitavad arusaamatust.
Avalikus ruumis kasutatakse juba pikemat aega väljendit, et eestlased on hariduse usku. Paalalinna
Kool ei ole kristlik kool. Siinjuures ei ole soov kooli suhet kirikuga ja väljakujunenud tavasid muutma
hakata. Tagada tuleb vabadus ka ateistlikule maailmavaatele.
Krista Kukk: See on lapsevanema vastutus, kas ta oma lapse kirikusse saadab.
Aavo Palo: Jõulupidu on asendatud jõulukirikuga. Kirikus keegi käima ei pea.
Riido Raja: Erinevad maailmavaated esindavad ühiseid sotsiaalseid väärtusi. Pean mõistlikuks tegeleda
kasvatuslikel eesmärkidel pigem nende väärtuste propageerimisega ilma religioossete suunitlusteta.

3. Kooli töötajate ja hoolekogu omavahelise kohtumise kavandamine
Riido Raja: Koolis on kolm osapoolt: õpilased, kooli töötajad ja lapsevanemad. Lapsevanemate
esindajatena peame kõigi osapooltega suhtlema, ka minu varasem ettepanek, luua kontakt hoolekogu
õpilasesindajaga on samuti antud teemaga seotud.
Reet Lubi Riido Rajale: Millest soovid õpetajatega rääkida?
Riido Raja: Eesmärk on vestlusring ja ennetada arusaamatusi.
Aavo Palo: Teemaks võivad olla vastastikused ootused.
Krista Kukk: Kutsume õpetajad kohtumisele vastavalt vajadusele.

4. Jooksvad küsimused
1) Aavo Palo: 19. märtsil toimub 1-5 klasside lastevanemate koosolek. Ettekande teeb KiVa esindaja.
2) Koolipäeva algus
Anna-Liisa Kirsi: Koolipäeva algusega ei olda rahul.
Kristine Liiva: 7.klass on seisukohal, mida varem, seda parem.
Krista Kukk: Koolipäeva algus on vaja üle rääkida.
3) Aavo Palo: Kesklinna kool on üle rahvastarud. Sellega seoses avatakse meie koolis 3 esimest klassi.
Samas on kool projekteeritud kahe paralleel klassi jaoks. Otsitakse esimese klassi õpetajat.
4) Aavo Palo: Kooli tuleb õpilastele 350 elektroonilise lukuga hoiu kappi.
5) Reet Lubi ettepanek direktorile: Palun kaaluda 4. klassi koolikott üle, see on kaasaskantavate õpikute
tõtt liiga raske.
Aavo Palo: Hollandis käib sisuliselt kogu õppetegevus arvutis.
6) Reet Lubi: Paallinna Kool on ainus, kes ei anna esimeses kooliastmes kiitus ja tänukirju.
Aavo Palo: Meil on mitte eristav hindamine. On ka teisi koole, kes ei anna.
7) Krista Kukk: Jäänud on kaks korralist koosolekut (aprill, mai). Vaadake palun üle teemad, mis on
jäänud pooleli.
8) Kohtumine õpilasesindusega
Agda Grahv: Kutsuda õpilasesindajad hoolekogusse kahekaupa, lastel on sedasi parem ja julgem.
Jakobsoni Koolis tegutsevad esindajad paaris.
9) Riido Raja: Vastavalt hoolekogu tegutsemise korrale peab igaks õppeaastaks koostama tööplaani ja
õa jooksul tehtud töö aruande (§ 3 ja 7). Lisada järgneva õa tööplaani kohtumine õpilasesindusega.

Vestlusring peale koosolekut
Krista Kukk: Hoolekogu võiks omapoolselt tunnustada kooli töötajaid ja õpilasi. Hoolekogu asi ongi
märgata ja hoolida. Õpetajad teevad tihti oma vabast ajast organisatoorset tööd.
Aavo Palo: Tunnustada tuleks inimeste tegusid.
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