Viljandi Paalalinna Kooli hoolekogu 2018/19 õa koosoleku protokoll nr 1

Koosoleku kuupäev: 01.10.2018
Koosoleku algus 18.00 ja lõpp 19.15
Koosoleku toimumise koht: Vabaduse pl 6, Viljandi
Osa võtnud hoolekogu liikmed: Krista Kukk, Reniita Romann, Keiron Golding, Hille Alver,
Kadi Kodres , Reet Lubi, Kristine Liiva, Janne Seeder, Agda Grahv, Agne Närripä.
Koosolekust võtsid osa kooli õppejuht Tiina Pihlak ja kooli direktor Aavo Palo.
Päevakord:
1. Kooli arengukava tegevuskava ülevaatamine
2. Hoolekogu töökorraldus
3. Jooksvad küsimused
I
Kuulati:
A.Palo tutvustas kooli sündmuste plaani 2018/19 õa. Kõik traditsioonilised sündmused toimuvad.
Lastevanemate koosolekud on I poolaastal planeeritud 04.10 1.-5.kl ja 09.10 6.-9.kl (majapõhised,
Kaare ja Vabaduse).
Vaadati üle kooli arengukava valdkondlikud eesmärgid ja tegevuskava. Hoolekogu liikmed esitasid
küsimusi valdkondlike eesmärkide täitmise ning tegevuskava kohta.
Kuulati:
A.Palo: oleme moodustamas töörühma, kes hakkab tegelema kooli kodulehe uue kontseptsiooniga.
Sama töörühm hakkab üle vaatama remondijärgset info liikumise süsteemi ja selle sobitamist
uuenenud keskkonnaga . Valmima peaks see 2019.a II pooleks.
Personalivaldkonnas jätkame iganädalaste töötajate info-ja koostöönõupidamistega. Käesoleval
õppeaastal õpilaste infokogunemisi ei toimu.
2018/19 õa töötame välja kõiki osapooli kaasava tagasiside-ja arenguvestluste süsteemi, mida
rakendame 2019/20 õa alates.
Kool on taotlenud projektijuhi, haridustehnoloogi ja HEV koordinaatori ametikohti koolipidajalt.
Haldusjuhi ametikoht kadus, töötaja täidab praegu administraatori ülesandeid.
Kiusamisvaba kooli (KIVA) projektiga liitume 2019 sügisel. Start Up Viljandi praktilise ettevõtluse
koolitusprogrammis osalesime, praegu on vaikus. Õpilasprojekte meil hetkel pole.

Koostööpartnerite ja huvigruppidega tehakse koostööd. Värskendame suhteid Porvoo sõpruskooliga ,
Juankoski kooliga katkes side pärast sealse omavalitsuse haldusreformi ning kooli reorganiseerimist.
Otsime sõpruskooli saksakeelses riigis, soovime selle leida 2020.aastaks.
Käesoleval õppeaastal osalevad 5 meie kooli õpetajat õpirände projektis. Rahataotlus oli esitatud 2le välisprojektile. Teine rahastus saadi õpilasvahetuseks.
Õppe-kasvatustöö valdkonnas jätkub õpilaste individuaalse arengu toetamine, 25% ulatuses
kasutatakse aktiivõppe meetodeid. Jätkub õppimist toetava hindamise rakendamine õppeprotsessis.
Aastaks 2020 saame võõrkeelt emakeelena rääkiva inglise keele õpetaja ning meie kooli psühholoogi
emakeel on vene keel ja teda saab rakendada keele õpetamisel.
Küsimus õpilaste tunnustamissüsteemi kohta.
A.Palo: Õpilaste infokogunemisi sel õppeaastal ei toimu. Millal jagame tunnustuseks kiidukäskkirju arutelu oli õpetajate infos. Paneme kooli koduleheküljele täiendava tunnustatute alajaotuse, selles
õppekohas (Vabaduse 6) jookseb info ka infoteleris, Kaare õppekohas pole selleks kohta. Käskkirjad
annab klassijuhataja klassijuhatajatunnis.
Küsimus õppimise eest tunnustamise kohta.
A.Palo: meil on kujundav hindamine, seda saab teha ainult aineõpetaja.
Ettepanek: tunnustuse jagamine (kellele, mille eest, millal ja kus) tuleks rääkida üle lastevanemate
koosolekul.
II
Kuulati:
Hoolekogu esimees Krista Kukk: hoolekogu koguneb kuu 1.esmaspäeval kell 18.00.
Oleme paindlikud: kui pole vajadust, ei tule kokku.
III
Kuulati:
R.Romann: lapsevanemad tõstatasid eelmisel õppeaastal 3.kl inglise keele õpetaja probleemi:
õpetaja hilines tundi, kodused õppeülesanded ilmusid Stuudiumi hilja. Lapsevanemad on tõstatanud
sama õpetaja probleemi uuesti.
T.Pihlak: see klass ja õpetaja on algusest peale väga heas suhtes. Kohtumine õpetaja ja vanematega
on kokku lepitud ja toimub 09.10.18
A.Palo: Pöördun sotsiaalpedagoog K.Kiilaspä poole ja palume appi probleemi lahendama.
A.Palo: Stuudium läheb kell 17 lukku, pärast seda ei saa sinna enam koduseid ülesandeid sisestada.
Kodutööde märkimisest Stuudiumi räägin õpetajatega esmaspäevasel infokogunemisel.
K.Kukk: palun järgmisel hoolekogu koosolekul teha kokkuvõte, kuidas tõstatatud probleem lahenes.

Küsimus mihklilaada ja põhjuseta puudumise kohta.
A.Palo: pärast laata tunnid jätkusid, edastan küsimuse klassijuhatajale.

Koosoleku juhataja: K.Kukk
Protokollija H.Alver

