Viljandi Paalalinna Kooli hoolekogu 2017/18 õa koosoleku protokoll nr 7

Koosoleku kuupäev: 11.06.2018
Koosoleku algus 18.00 ja lõpp 19.30
Koosoleku toimumise koht: Paala tee 46, Viljandi
Osa võtnud hoolekogu liikmed: Krista Kukk, Hille Alver, Kadi Küttimaa, Reet Lubi, Ave Vitsut,
Janne Seeder, Agda Grahv, Rene Vahtra.
Koosolekust võtsid osa kooli õppejuht Tiina Pihlak ja kooli direktor Aavo Palo.
Päevakord:
Jooksvad küsimused.
I
K.Kukk: lapsevanemad on tõstatanud 3.a kl inglise keele õpetaja hilinemise küsimuse.
T.Pihlak: 3.a kl inglise keele grupi õpilaste ja õpetaja vaheline koostöö sujub, klassiruumis
arusaamatusi ei esine. Lapsevanemad on oodatud tundi vaatlema. Õpilastel on arusaam, et õpetaja
hilineb, aga see ei vasta tõele. Õpetaja on 2 korda hilinenud: siis, kui tal suri vend, ja siis, kui vajas
lahendamist juhatatava klassiga tekkinud probleem. Teema sellisel kujul käsitlemine on vägivaldne.
Lapsevanem: 3.kl lapsed tunnevad kella. Hilinemine on pidev.
K.Kukk: ka 7.kl lapsed kinnitavad seda, et õpetaja hilineb. Ka varem on olnud sama probleem sama
õpetajaga.
T.Pihlak: teema on kontekstist välja rebitud. Õpetaja on kõik teemad läbi võtnud ja lapsed on
õpetatud.
R.Lubi: õpetaja peab tundi jõudma õigel ajal.
T.Pihlak: Võtan teema üles augustikuu ÕN-s, räägin kõigi õpetajatega. Järgmisel õa-l liiguvad
keeleõpetajad kahe maja vahel, võib ette tulla hilinemisi.
II
K.Kukk: R.Romann on tõstatanud 3.klasside vanemate probleemi tunnustamise kohta.
T.Pihlak on lapsevanematele vastanud sellele küsimusele kirjalikult (vaata lisa).
Järgnes arutelu.
Ettepanek: Selgitada kiitmise korda õppeaasta alguses. Praegu tekkis vastuolu kooli kodukorraga,
tuleb lisada täpsustus - suuliste hinnangute alusel kiituskaarte ei jagata.

Küsimus: Kas teil on olnud koosolek lastevanematele kujundavast hindamisest?
A.Palo: meil on kujundav hindamine alates 2012.a, oleme selgitanud vanematele.
T.Pihlak: selgitan sügisel hindamise korda lapsevanematele.
III
A.Palo ja T.Pihlaku info kolimise kohta, tasemetööde ja PISA testide ning loodusteaduste testide
kohta, loovtööde kaitsmise, eksamite kohta.
Küsimus: kas kõik aineõpetajad on uueks õa-ks olemas?
A.Palo: on olemas.
Küsimus: keda õpetajatest tunnustati? Keda esitati tunnustamiseks?
A.Palo: kooli teenetemärk nr 1 omistati Kaja Leplale, aasta õpetaja kandidaadiks linnas esitasime
Mariann Miti, aasta teeneka õpetaja kandidaadiks esitasime Kaja Lepla.
IV
Kooli juhtkond vastas hoolekogu liikmete jooksvatele küsimustele.
K.Kukk: Järgmise koosoleku aeg? 10.või 17.september.

Koosoleku juhataja: K.Kukk
Protokollija.: H.Alver

