Viljandi Paalalinna Kooli hoolekogu 2017/18 õa koosoleku protokoll nr 6

Koosoleku kuupäev: 14.05.2018
Koosoleku algus 18.00 ja lõpp 19.05
Koosoleku toimumise koht: Paala tee 46, Viljandi
Osa võtnud hoolekogu liikmed: Krista Kukk, Hille Alver, Kadi Küttimaa, Reniita Romann, Ave
Vitsut, Reet Lubi.
Koosolekust võtsid osa kooli õppejuht Tiina Pihlak ja kooli direktor Aavo Palo.
Päevakord
1.
2.
3.
4.
5.

Esimesse klassi astujate arv
Õpetajate tunnustamine
Uued töötajad
Klassikoosolekute kokkuvõte
Jooksvad küsimused

I
Kuulati Tiina Pihlakut. Otsustuskorras on meie kooli 1.klasside õpilaste arv 50. Mõlemast 1.klassist
jääb 1 õpilane klassikursust kordama. Seega on 1.klasside õpilaste arv 26+26 õpilast. Üks pere on
Soomest kolimas tagasi Eestisse ja vanem on avaldanud esialgset soovi panna lapsed meie kooli: 1.
ja 5.klassi. Pärast 7.juuni õppenõukogu selgub lõplikult , kas klassikursuse kordajaid on 2.
Otsuseid vastu ei võetud.
Küsimus abiõpetaja kohta.
Küsimus tasemerühmade loomise kohta.
Aavo Palo: võib teha kohe paralleelide peale 2 tasemerühma. Õpetajad pole selleks soovi avaldanud.
Alates 2.maist on ka II kooliastmes abiõpetaja. Me ei saa pakkuda õpetajale abi tundi kaasa. Meil on
abiõpetaja, kes on abiks õpilasele.
Hoolekogu ettepanek: taotleda linnalt juurde I kooliastmesse 1 abiõpetaja ametikoht lisaks. Meil on
erivajadustega laste arv suurenenud.

II
Aavo Palo: Viljandi linna aasta õpetaja kandidaate saab esitada 30.juunini. Õppenõukogus pole
valimisi veel toimunud.

Eesti aasta õpetaja galale esitasime mõned kandidaadid. Elutöö preemiale esitasime kunstiõpetaja
Kaja Lepla kandidatuuri.
Hoolekogu liikmete ettepanekud: esitada ka linna aasta õpetajaks Kaja Lepla.
Aasta noor õpetaja – hetkel sobivat kandidaati pole. Kui kvalifitseerub, siis tehti ettepanek esitada
huvijuht Anett Veetamm.
Teenekas õpetaja ( pakuti) – Kaja Lepla, Sulev Viies
Aasta õpetaja ( pakuti välja) – Mariann Mitt, Karin Jurs, Merit Varblane, Merili Vridolin, Henri Pärtel.
Otsuseid vastu ei võetud.
III
Direktor Aavo Palo: alates 2.maist töötab abiõpetajana Liivika Rebane.
Kunstiõpetaja Kaja Lepla asemel asub sügisel tööle Liisi Joala.
Matemaatikaõpetaja Margit Nerman vahetab elukohta. Lapsepuhkuselt tuleb tagasi tööle Jaana
Söödor, kellel on matemaatikaõpetaja pädevus ning ta on loodusainete õpetaja.
Tulevikule mõeldes, kool vajab u 5 aasta pärast vene keele õpetajat.
IV
Küsimus mööbli kolimise kohta. Kuidas, mida, kuhu – info liigub klassijuhatajate kaudu.
Küsimus 1.klassi lapsevanematel söömise kohta. Ettepanek: läbida projektinädalal 200 lapsega
prooviks teekond Kaare kool-kodukooli söökla.
Kuulati Aavo Palot. Info garderoobide, söömise, poiste tööõpetuse tundide, vahetundide jms kohta.
3.klasside lapsevanemad tõstatasid koolitoidu probleemi. Ettepanek: tulla, vanemad, testsöömisele.
Kool on edastanud toitlustajale soovi – iseteeninduslett. Laps saab siis tulla ka teist ringi toitu võtma.
3. a klassi lapsevanemad on tõstatanud inglise keele õpetamise probleemi. Õpetaja paneb õppimise
(kodutöö) Stuudiumi alles sama päeva hommikul, kui lapsel tund. Õpetaja hilineb pidevalt tundi u 20
minutit. Õpetaja puudub tihti. Asendab klassiõpetaja, kes pole ju keeleõpetaja. Samuti jääb
arusaamatuks õpetaja poolt kasutatav metoodika. Kuidas saab laps sõnu pähe õppida, kui hääldust
pole. Lapsed ei saavat aru, mida neilt nõutakse. 3.a klassi vanemad paluvad õppejuhilt kirjalikku
vastust.
V
Kooli perepäev on 19.mail kell 11.00-14.00.
Järgmine hoolekogu koosolek on juunis.
Koosoleku juhataja Krista Kukk
Protokollija Hille Alver

