Viljandi Paalalinna Kooli hoolekogu 2018/19 õa koosoleku protokoll nr 3

Koosoleku kuupäev: 07.01.2019
Koosoleku algus 18.00 ja lõpp 19.50
Koosoleku toimumise koht: Vabaduse pl 6, Viljandi
Osa võtnud hoolekogu liikmed: Krista Kukk, Riido Raja, Janne Seeder, Reniita Romann,
Ene Järve, Anna-Liisa Kirsi, Piret Junalainen, Hille Alver, Kadi Kodres , Reet Lubi, Kristine
Liiva, Tiina Soonets, Agda Grahv, Agne Närripä, Airi Lang, Marge Marjak.
Koosolekust võttis osa kooli direktor Aavo Palo.
Päevakord:
1. Koolipäeva korraldus 2019/ 2020. õppeaastal ( koolipäeva algus, liikumisvahetund,
tunnikava, pikapäevarühm).
2. Pöördumine täiendavate liiklusmärkide paigaldamiseks Viljandi Paalalinna Kooli juurde.
3. Riido Raja ettepanekud hoolekogule .
I
Kuulati Aavo Palot.
Kooli poolt on koostatud kaks tunnikava varianti. Mõlemas on tundide alguseks 8.10 ja
seejärel toimuks 10-minutiline klassijuhataja tund. 8.25 algaksid ainetunnid.
I variandi puhul on 10.05 1.-5.kl söögivahetund ja 11.10 6.-9.kl söögivahetund.
II variandi puhul on 11.00 1.-5.kl söögivahetund ja 12.05 6.-9.kl söögivahetund.
Järgnes arutelu. Tundide alguseks pakuti ka 8.00 ja 8.05 ning 8.25. Tundide algus jäi veel
lahtiseks.
Hääletati. Kohal oli 16 hoolekogu liiget. 15 hoolekogu liiget toetas II varianti, 1 hoolekogu
liige jäi erapooletuks.
Kuna eelarve pole veel vastu võetud, tuleb pikapäevarühma avamine ning vahetusjalanõude
teema arutlusele veebruarikuu hoolekogus.
II
Kuulati Aavo Palot.
Direktor oli eelmisel hoolekogu koosolekul tehtud ettepaneku põhjal koostanud taotluse
Viljandi linna liikluskomisjonile paigaldada 2 liiklusmärki 173A „Lapsed“ 1) raudtee poolt
linna sissesõidule 2) Suur-Kaare tänavale enne kooli.

Ettepanek: paigaldada liiklusmärgid Paala tee ja Suur-Kaare tänava ristmiku suhtes neljas
suunas.
Ettepanek: paigaldada lisatahvlid 821 „Mõjupiirkond“ ja lisatahvlid 893 sõnaga „Kool“.
K.Kukk: Kas oleme selle pöördumise sisus kokku leppinud?
Hoolekogu nõustus.
III
Hoolekogu töökorraldus.
Hoolekogu esimees andis ülevaate, kuidas hoolekogu on seni lahendanud pöördumisi ja
jooksvaid küsimusi.
K.Kukk: Hoolekogu andis ja kuulas infot, otsuseid vastu ei võetud.
A.Palo: kooli kodukorras pole punkte, kuidas probleeme lahendatakse (hierarhia).
Konfliktilahendamise hea tava on ettevalmistamisfaasis, valmib kevadeks ja seejärel tehakse
vastav ettepanek täiendada kooli kodukorda.
K.Kukk: hoolekogu koosolekud toimuvad iga kuu 1.esmaspäeval kell 18.00 (oleme
paindlikud). Hoolekogu esimees lepib päevakorra ja selle punktide tähtsuse järjekorra kokku
kooli direktoriga. Ka lapsevanemad tõstatavad teemasid. Koosoleku kutsub kokku hoolekogu
esimees. Hoolekogu koosolekud kestavad üldjuhul 1 tund, maksimum 1,5 tundi. Erandkorras
ka kauem.
Hoolekogu protokollid asuvad kooli sekretäri juures kaustas ning on avalikult kättesaadavad
kooli kodulehel. Protokollija edastab 3 tööpäeva jooksul protokolli hoolekogu esimehele.
Ettepanek: panna kooli kodulehele „hoolekogu“ rubriiki ka hoolekogu tööd puudutavad
seadusandlikud materjalid, dokumendid.
Hoolekogu töökorraldust arutatakse edasi järgmisel hoolekogu koosolekul.
A.Palo: ei näe koolipoolselt vajadust veebruaris kokku saada (eelarve tegemise aeg).
K.Kukk: nädal enne selgub, kas 4.veebruaril toimub hoolekogu koosolek.

Koosoleku juhataja: Krista Kukk
Protokollija: Hille Alver

