Viljandi Paalalinna Kooli hoolekogu 2017/18 õa koosoleku protokoll nr4

Koosoleku kuupäev: 06.02.2018
Koosoleku algus 18.00 ja lõpp 20.50
Koosoleku toimumise koht: Paala tee 46, Viljandi
Osa võtnud hoolekogu liikmed: Krista Kukk, Hille Alver, Reniita Romann, Agne Närripä, Reet
Lubi, Kristine Liiva, Kadi Küttima, Rene Vahtra, Agda Grahv, Keiron Golding, Ave Vitsut.
Koosolekust võtsid osa kooli direktor Aavo Palo, Viljandi abilinnapea Janika Gedvil, Viljandi
linnavalitsuse liige Karl Õmblus, kooli HEV koordinaator Imbi Suurpere. J.Gedvil ja K.Õmblus
lahkusid pärast 3.päevakorrapunkti.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Hoolekogu koosseisu korrigeerimine
Kooli arengukava 2017-2020
Toitlustushange
Tugispetsialistide töö
Jooksvad küsimused

I
Hoolekogu esimees Krista Kukk: hoolekogul on 2 uut liiget - Agda Grahv ja Geiron Golding.
Hoolekogusse kuulub ka õpilaste esindaja. Küsimus: kes on see õpilane?
Aavo Palo: edastan küsimuse huvijuhile.
Küsimus: Kuidas on võimalik tutvuda hoolekogu protokollidega? Kooli kodulehel on üleval
vaid möödunud õppeaasta protokollid.
Hille Alver: Protokollid on kooli sekretäri juures kaustas.
Ettepanek: Panna protokollid üles kooli kodulehele. Korrigeerida kooli kodulehel olev
hoolekogu liikmete nimekiri, lisada õpilaste esindaja.
II
Kuulati Karl Õmblust.
K.Õmblus tutvustas oma seisukohti seoses arengukavaga.

Linnavalitsuse liikmena luges ta kooli arengukava 2017-2020 ja tegi ettepanekud:






Arengukavaga tuleb edasi töötada, sellisel kujul kinnitamiseks mitte esitada.
Täpsustamist vajaks kooli missioon, mis praegusel kujul kirjeldab pigem
toimemehhanismi.
Missioon peaks kirjeldama organisatsiooni olemasolu vajalikkust, määratlema, mida
see organisatsioon soovib korda saata, arvestades oma identiteeti ja eripära.
Arengukava ja tegevuskava ei ole omavahel kooskõlas.
Karl Õmbluse ettepanekud on lisatud protokollile kirjalikult (vt lisa).

Krista Kukk: Hoolekogu tuleks kaasata ka vahepeal, mitte ainult arengukava lõppversiooni
juures. Kui on nädal esitamise tähtajani, ei jõuta seda enam parandada.
Hoolekogu arvates pole näha järjepidevust. Muutused ei kajastu praeguses arengukavas.
Eelmises arengukavas oli parem ja selgem struktuur.
Linnavalitsusele esitatud lõppversiooni pole hoolekogu näinud.
Järgnes arutelu.
Ettepanek: Vaadata üle tegevuskava. Luua missiooni ja visiooni sõnastamiseks töörühm,
kuhu kuuluksid nii kooli kui hoolekogu esindajad. Edasi vaadata läbi tegevuskava ja
arengukava iga valdkonna eesmärgid ning viia need kooskõlla.
Aavo Palo: Kooli hoolekogu annab nõu, mitte ei vetosta.
Loodav töörühm võiks olla 5-liikmeline.
Janika Gedvil: Millal jõuab arengukava linnavalitsusse?
Aavo Palo: 6.märtsil 2018.
27.02 koguneb 5-liikmeline töörühm, kuhu kuulub ka 2 hoolekogu liiget ja 3 liiget kooli poolt.
01.03 on töörühma teine kogunemine. Hoolekogu 5.märtsi koosolekuks on parandatud
arengukava valmis kinnitamiseks.
III
Kuulati Janika Gedvilit, kes rääkis Viljandi linna haridusasutuste toitlustushankest.
Järgnes kooli toitlustamise tulevikku puudutavate küsimuste arutelu ja otsuste tegemine.
Otsustati: Kooli hoolekogu ootab avatud diskussiooni toitlustajaga. Kool annab tagasisidet
toitlustajale ja eeldab, et nende ettepanekutega arvestatakse.
Ettepanek: Välja töötada toidult mahavõtmise ja puudumistest etteteatamise kord . See
võiks olla lepingus toitlustajaga. Tähtaeg võiks olla ööpäev.

IV
Kuulati kooli HEV koordinaator Imbi Suurperet, kes tutvustas tugispetsialistide tööd.








I kooliastmes töötab eripedagoog, tema rühmad on täis. Lisaks on korraldatud õpiabi
tunnid. Õpiabi õpetaja toetab ka liikumispuudega õpilast.
4.-6.klassides on neid õpilasi, kes varem on saanud eripedagoogi abi (logopeed),
hetkel neile tuge ei pakuta. Vajadus eripedagoogi järele on, eelarve selgudes
loodame saada juurde eripedagoogi tunde.
7.-9.kl lisaõpet ei pakuta.
Koolis töötab sotsiaalpedagoog. Eripedagoog ja sotsiaalpedagoog alluvad
tugikeskusele, aga nende töökoht on meie majas.
Tunneme puudust psühholoogist. Pole hetkel intensiivselt otsinud, sügisel oli üleval 2
kuulutust, kuid tulemusteta.
Kuna ka psühholoog allub tugikeskusele, siis kool ei saa teda käesoleval aastal otsida,
teeme koostööd Rajaleidjaga.

V
K.Kukk : Küsimus logopeedi kohta.
I.Suurpere: Kool vajab juurde eripedagoogi, võimalusel taotletakse. Logopeedi pole vaja.
Eelarve erivajadustega laste kohta on selgumisel.
Agne Närripä: Küsimus ühe 4.kl vägivaldse õpilase kohta. Mida on tehtud? Mida edasi
tehakse?
Aavo Palo: Kooli võimalused on piiratud, seaduslikud piirid. On toimunud ümarlaud, abi on
saadud Rajaleidja keskusest. Edaspidi tuleks pöörduda politsei poole.
Arutelu.
I.Suurpere: Muutused ei tule kiirelt, probleemiga tegeletakse.
Hille Alver: Koolipere on liitumas KIVA programmiga (kiusamisvaba kool).
Agda Grahv: See on hea programm, soovitan.
K.Kukk: KIVA võiks lisada ka arengukavasse.
Küsimus: Kas probleemse lapse vanemad aktsepteerivad, et on probleem?
Küsimus: Millest tunnete koolis kõige rohkem puudust või vajadust seoses perekeskusega?

I.Suurpere: perenõustamisteenusest.
K.Kukk: Kooli poolt peaks tulema perekeskusele info vajaduste kohta.
I.Suurpere: Soovid on edastatud, inimesi napib.
Reet Lubi: Küsimus I klassi kohta. Tööleping õpetajaga lõpetati. Uue õpetaja sõnul puuduvad
selle klassi õpilastel õpioskused ja –harjumused.
I.Suurpere: 12.02 on klassi lastevanemate koosolek. Nelja-viie lapsega, kel on kõige
tõsisemad probleemid, tegeleb eripedagoog. Kaks õpilast saavad lugemistuge õpiabi tunnis.
Ka pikapäevarühmas aitab õpetaja vajadusel õpilasi järele. Nii eripedagoog kui
sotsiaalpedagoog on käinud õpetajal abiks.
Ettepanek: Kutsuda vanemaid vestlusele, et nad leiaksid tee Rajaleidjasse.
R.Lubi: Kas on võimalik teha tunde väiksemas rühmas, kuna mahajäämus on ka teistel?
A.Palo: Tegevusplaan edasiseks selle klassiga selgub koosolekuks. Koosolek toimub
12.02.2018.

Koosoleku juhataja: Krista Kukk
Protokollija: Hille Alver

