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3. Kooli koduleht ja selle muudatusettepanekud
4. Jooksvad küsimused

1. Koosolekute protokollimine
Hoolekogu senine protokollija Hille Alver ei soovi protokollijana jätka.
Riido Raja: Valida protokollija igal koosolekul loosimise teel.
Hoolekogu liikmed ettepanekut ei toetanud.
Hääletamise teel otsustati (poolt 14, vastu 0, erapooletuid 0): käesoleva õa lõpuni on
protokollija Riido Raja.
Hille Alver: Senini oli hoolekogus vaikiv kokkulepe, et puudujaid protokolli ei kantud.
Hoolekogu otsustas: Edaspidi puudujad protokolli kanda.
2. Hoolekogu töökord

Aavo Palo: Septembris saab hoolekogu endi hulgast esimehe, aseesimehe ja protokollija valida
juhul, kui vanemate esindajad valitakse maikuus. Mais toimub ka esimesse klassi tulevate laste
vanemate koosolek siis valime ka lastevanemate esindajad hoolekogusse.
Igal õppeaastal kooliperega liitunud uute laste vanematel on õigustatud ootus hoolekogu
esimehe, aseesimehe ja protokollija valimise osas. Ka senise esimehe ja aseesimehe jätkamise
korral on valimised vajalikud nende volituste uuendamiseks.
Hoolekogu otsustas: Igal õppeaasta algul toimub hoolekogu esimehe, aseesimehe ja
protokollija valimine.
Hääletamise teel otsustati (poolt 14, vastu 0, erapooletuid 0): käesoleva õa lõpuni on
hoolekogu esimees Krista Kukk.
Hääletamise teel otsustati (poolt 14, vastu 0, erapooletuid 0): käesoleva õa lõpuni on
hoolekogu aseesimees Reet Lubi.
Reet Lubi küsimus Agda Grahvile: Missugune on hoolekogude töökorraldus teistes koolides?
Agda Grahv Viljandi Jakobsoni Kooli näitel: koolis on koolielu jooksvate ja väiksemate
küsimuste lahendamiseks lastevanemate nõukoda (igast klassist üks lapsevanem). Hoolekogu
on väiksem, tegeleb kogu kooli puudutavate küsimustega.
3. Kooli koduleht ja selle muudatusettepanekud
Küsimus: Kooli kodulehel on fax-i number, kas see töötab?
Aavo Palo: Jah, ka fax töötab.
Krista Kukk: I kooliastmes huvitusin tunniplaanist. II kooliastmes õpetajate kontaktidest.
Alates 6. klassist jälgin vaid hoolekoguga seonduvat. Soovitan jälgida vaadatavust Google
Analyticsi abil. Kodulehel ei tohiks olla eksitavat infot.
Aavo Palo: Kas info peaks olema välisele vaatlejale? Koduleht võiks kasvõi osaliselt olla saksa
ja/või ingliskeelne.
Janne Seeder: Koduleht ajab segi õppetöö ja koolielu. Koolivaheajad rohkem nähtavaks.
Konsultatsioonide ajad ja õpetajate kontaktid. Visuaal lõbusamaks.
Reet Lubi: Infoteler on häiriv ja aeglane. Uudised avalehele.
Piret Junalainen: Otsetee Stuudiumisse.
Aavo Palo: Paalalinna Kooli äpp.

Agne Närripä: E-päevik võiks olla otselingiga.
Reniita Romann: Asjad pilla-palla. Info grupeerida.
Reet Lubi: Kõige olulisem avalehele. Saksa keel võiks saada rohkem tähelepanu, kodulehel
teine keel. Kodulehel ainult asja- ja ajakohane info - muud infot vähemaks.
Riido Raja: Soov on luua hoolekogu juurde huumorirubriik.
4. Jooksvad küsimused
1) Riido Raja: Kas on võimalik kutsuda hoolekogusse ka vilistlaste esindaja.
Agne Närripä ja Hille Alver: Meie oleme vilistlased.
2) Agda Grahv koolipäeva alguse muutmisest hilisemaks: Jakobsoni kooli õpilasesinduse
küsitlusest selgus, et kuni 5. klassini meeldib õpilastele reeglina hilisem koolipäev. Alates 6.
klassist ja vanemate seisukohast venib koolipäev pikaks.
3) Riido Raja: Lapsevanemate sõnul ei jätku 5. klassidele vahel juua ja magustoitu.
Agne Närripä: Olen sellest probleemist ka varem rääkinud.
Aavo Palo: Tegeleme sellega. Keegi ei pea söömata-joomata sööklast lahkuma.
4) Riido Raja: Kas Linnavalitsus on vastanud liiklusmärkide paigaldamise taotlusele?
Aavo Palo: Ei ole. Ka vastamise tähtaeg on möödas.
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