Viljandi Paalalinna Kooli hoolekogu 2017/18 õa koosoleku protokoll nr 5

Koosoleku kuupäev: 05.03.2018
Koosoleku algus 18.00 ja lõpp 19.20
Koosoleku toimumise koht: Paala tee 46, Viljandi
Osa võtnud hoolekogu liikmed: Krista Kukk, Reniita Romann, Hille Alver, Kadi Küttimaa,
Keiron Golding, Ave Vitsut, Rene Vahtra, Kristine Liiva, Agne Närripä, Riivo Neering.
Koosolekust võtsid osa kooli õppejuht Tiina Pihlak ja kooli direktor Aavo Palo.
Päevakord: 1. Arengukava arutelu ja ettepanekud.
2. Õpilaste arvu kinnitamine klassis.
3. Jooksvad küsimused.
I
Hoolekogu esimees Krista Kukk: Helle Mändla asemel osaleb hoolekogu töös kuni tema
naasmiseni hoolekokku asendusliige Riivo Neering.
Arengukava arutelu ja ettepanekud
Kooli esindajatest ja hoolekogu liikmetest koosnev töögrupp on koos käinud ja arutanud
tööversiooni täienduste ning paranduste üle. Tehti ettepanekuid sõnalise/sisulise
korrigeerimise osas. Töörühm on korrigeerinud kooli missiooni ja tegevuskava.
Lõplik arengukava esitati hoolekogule elektroonselt.
Rene Vahtra tegi ettepaneku kooli missiooni sõnastamiseks.
Hille Alveri sõnul pooldati õpetajate koosolekul senist varianti. Senine missioon, visioon ja
kooli põhiväärtused on sõnastatud ja välja töötatud töörühmades, kuhu olid kaasatud nii
õpetajad, õpilased kui lapsevanemad.
Keiron Golding tegi ettepaneku lisada senisele missioonile täpsustav, selgitav lause.
Ave Vitsut tegi ettepaneku jätta praegune missioon alles ja selgitada missioonis üles loetud
tegevused lahti.
Keiron Golding: SWOT- analüüsis on välja toodud vajadus parandada õpilaste ja õpetajate
vahelisi suhteid, kuid tegevuskavas need arenguvajadused ei kajastu. Õpetajate töörühm on
SWOT-analüüsis parandamist vajava valdkonnana välja toonud majasiseste põhiväärtuste ja

kokkulepete ning õpetajatevahelise koostöökorralduse edasiarendamise. Need
arenguvajadused peaksid kajastuma ka tegevuskavas.
Aavo Palo: Kooli dokumentatsiooni uuendatakse järjepidevalt. Kokkulepped on kirjas nii
kodukorras kui hindamisjuhendis jt koolielu alusdokumentides. Kool on liitumas KIVA
programmiga, mis on suunatud kiusamise vastu koolis. Igal nädalal toimuvad juhtkonna ja
kooli tugispetsialistide töökoosolekud. Koostöös HEV koordinaatori, perekeskuse ja Viljandi
Rajaleidja keskuse spetsialistidega tegeletakse probleemsete lastega.
See on kirjas ka arengukava tegevuskavas.
Krista Kukk: Kooli kodulehel on kirjas, et VPK on üks väheseid Lõuna - Eesti koole, kus on
võimalik õppida saksa keelt esimese võõrkeelena, alustades sellega juba 1. või 2.klassis.
Koolil on pikaajalised saksa keele süvaõppe traditsioonid. Kas saksa keel kui kooli eripära ei
peaks olema ka arengukavas?
Ave Vitsut: Kas saksa keel on kooli arengusuund edaspidiseks?
Aavo Palo: Õpilased saavad valida a-saksa keelt, õpetatakse alates 1.klassist. Tegevuskavas
on kirjas, et eesmärk on leida sõpruskool saksakeelses riigis ning põhieesmärgiks on saksa
keele õppe arendamine, õpilaste ja õpetajate vahetus.
Ave Vitsut: kodulehe info on eksitav, sest süvaõpet ju enam pole.
Ettepanek: teha koduleheküljel olev info vastavaks tegeliku olukorraga.
Ave Vitsut: Oleksin tahtnud arengukavas näha lihtsamat, selgemat struktuuri (ülesehitust).
Tiina Pihlak: Aluseks oli ettevõtliku kooli arengukava struktuur.
Rene Vahtra: Kaasatud ekspert oli liiga meie kooli kauge ja ei osalenud arengukava
tööprotsessis lõpuni. Miks oli kaasatud ekspert?
Aavo Palo: Eksperti oli vaja ettevõtliku kooli mudeli jaoks ning ta esindas kõrvaltvaataja pilku.
Kooli hoolekogu hinnang: Hoolekogu oli kaasatud üldisesse arengukava arutelusse ja
töörühma, mis tegeles Viljandi linnavalitsuse poolt välja toodud tähelepanekute alusel
arengukava täiendamisega ja parandamisega. Oleme rahul protsessi ja tulemusega.
Kooli hoolekogu leidis, et arengukava eelnõu on sobilik esitada kinnitamiseks.
II
Aavo Palo: Kooli pidaja (linnavalitsus) võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul
suurendada õpilaste arvu üle PGS paragrahv 26 lõikes 1 sätestatud piirnormi, milleks on
põhikoolis 24 õpilast, üheks õppeaastaks konkreetses klassis juhul, kui tervisekaitse- ja
ohutusnõuded on täidetud. Meil on need nõuded täidetud ja teen ettepaneku suurendada

õpilaste piirnormi klassis 26-ni. Erandjuhtudel 28 õpilaseni. Erandjuhud on näiteks õpilase
kolimine piirkonda õppeaasta jooksul või klassikursuse kordamine.
Arutelu.
Hääletati: Kohal oli 10 hoolekogu liiget. 6 hoolekogu liiget pooldab piirnormi 24, 4
hoolekogu liiget piirnormi 26.
Hoolekogu seisukoht: Klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis on 24 õpilast.
III
Krista Kukk: küsimus 4.klassi koolikiusamise juhtumi kohta, millest oli juttu eelmisel
hoolekogu koosolekul.
Aavo Palo: probleemiga tegeletakse põhjalikult ja kaasatud on psühholoog.
Tiina Pihlak: laste ja perede keskuse kaudu töötab koolis psühholoog Natalja Rediskina.
Krista Kukk: küsimus I klassi kohta, kellel vahetus õpetaja.
Tiina Pihlak: I klassi käitumisprobleemid on korrigeerimisel, õpioskused ja –harjumused on
lihvimisel. Lapsed on organiseeritud. Mahajäämust ei ole tuvastatud. Klassiõpetaja tegeleb
klassiga koostöös tugispetsialistidega. Sotsiaalsed suhted ja õpioskused kujunevad.
Ave Vitsut: Kas 9.klassidele pakub kool eksamiperioodiks lisatuge?
Tiina Pihlak: Toimub tunniplaanijärgne õpe.
Õpilased on küsinud karjäärinõustamist. Koostöös Rajaleidja keskusega pakutakse neile
karjääriõpet.

Krista Kukk: järgmine hoolekogu koosolek on 02.04 kell 18.00

Koosoleku juhataja: Krista Kukk
Protokollija: Hille Alver

