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Päevakord
1) Direktori kohusetäitja info kooli igapäevaste toimetamiste kohta
•

Jooksev info hetkel koolis toimuva ehituse kohta. 31. detsembriks peaksid valmima
muusikaklass, pikapäevarühma ruum ja kodundusklass. Liisi: Kas pikapäevarühm ei satu
sellise ruumide paiknemise korral taas ruumi kitsikusse? Antti: Oodake ära kuni ruumid
valmivad, siis on näha.

•

Kool tegeleb erinevate dokumentide ajakohastamisega. Hetkel on töös kodukorra ja
ainekavade uuendamine. Seejärel võetakse ette kooli arengukava, mis on hetkel kehtiv kuni
2015 aasta lõpuni. Kus on hoolekogu silmad? Miks ei ole märkust tehtud ainekavade
puudumise kohta? Miks ei ole küsitud, mille järgi lapsi õpetatakse?

•

27. novembril leiab aset õpetajate motivatsioonireis Rakverre. Õpilased on sel päeval
koduõppel. Hoolekogu ettepanek: lapsevanemaid võiks juba praegu informeerida sellest

•

Direktor on korrastanud EHISE ja teised registrid mis on olnud eelnevalt tegemata.

•

Direktor andis ülevaate raha asjadest.

•

Suitsetamise probleem: koolis on päris mitu õpilast, kes käivad regulaarselt suitsetamas.
Kool ja politsei ei saa seni midagi ettevõtta, kui nad reaalselt pole seda pealt näinud. Kool
loodab edaspidi selle probleemiga tegelemiseks ja ennetamiseks teha koostööd
lapsevanemate ja politseiga.

•

Igal reedel võimalik käia kella 18-20 Pühalepa valla elanikel spordihoones ja osaleda treener
Siiri Sülla poolt läbiviidaval treeningul.

2) Hoolekogu liikmete küsimused direktori kohusetäitjale
•

Lapsevanemate jaoks on endiselt segane, et kust saab infot koolis toimuva kohta. Erinev info
leiab kajastamist erinevates infokanalites. Ei jõua jälgida mitut infoallikat. Lapsevanema

seisukohast on selguse huvides kogu operatiivse info, mida kool soovib jagada, kätte
saamine ühest kohast.

Hoolekogu ettepanek: kool võiks teha selgeks, kui palju on veel neid lapsevanemaid, kelle jaoks
e-kooli kasutamine on problemaatiline. Edaspidi võiks kogu info, mis on suunatud lapsevanematele
tulla e-kooli kaudu. Kooli kodulehekülg võiks aga jätkuvalt olla infoallikaks vilistalaste ja teiste
huviliste jaoks, kes soovivad ennast Palade Põhikooli tegemistega kursis hoida.
•

Kas Palade Põhikooli õpilasomavalitsus toimib veel? Antti: Ei. Aktiivsed õpilased, kes
sellega tegelesid on nüüdseks Palade Põhikooli lõpetanud ja hetkel ei ole vanemad klassid
aktiivset huvi teemaga tegelemiseks üles näidanud.

Hoolekogu ettepanek: Kool võiks uuesti püüda õpilasomavalitsuse tegevust noorte seas
aktiviseerida. Hoolekogu koosseisu võiks kuuluda üks õpilasomavalitsuse liige.
•

Kas nüüd võib omada kindlust, et kõik õpilased, kes soovivad koolibussi trenni minemiseks
kasutada, saavad seda teha? Antti: Ei, sest igakord ei ole bussifirmal võimalik tulla kahe
bussiga.

•

Kas on lootust, et sel aastal alutatakse arvutiõpetuse tundide andmist? Antti: Minu
nägemuses võiks olla Palade Põhikoolis tööl haridustehnoloog, kes tegeleb muuhulgas
arvutiõpetuse tundide andmisega. Algklasside õpetajad võiksid anda teadmisi erinevate
õppekeskkondade kasutamise kohta.

•

Kas õpetajate konsultatsioonide ajad võiksid olla kindlalt paigas? Kui konsultatsiooni ajaks
on märgitud, “õpetajaga kokkuleppel” siis võib see mõne õpilase jaoks osutuda takistuseks
konsultatsiooni minemisel. Lisaks on lapsevanemal kodus last keeruline konsultatsiooni
saata, kui ta ei tea millal see konkreetselt toimub. Antti lubas seda õpetajatega arutada ning
soovitada neil fikseerida konsultatasiooniks kindel aeg.

•

Aktiivsustabel – osad lapsevanema arvavad, et aktiivsustabel on oma aja ära elanud ning
mõjub mõnes olukorras mõne lapse tegevusele pigem pärssivalt kui aktiveerivalt.

Hoolekogu ettepanek on, et aktiivsustabel eksisteerimine uuest õppeaastast arutluse alla võtta.
Pigem on hoolekogu seisukohal, et aktiivsustabelit sellisel kujul ei ole enam vaja. Võiks korraldada

mõttetalgud uue tunnustamissüsteemi väljamõtlemiseks, kus osalevad õpetajad, õpilaste esindajad
ja hoolekogu liikmed.

3) Palade Põhikooli kodukorra uuendamine
Hoolekogu üldine arvamus kodukorra kohta on järgnev:
Kooli kodukord on oma iseloomult deklaratsioon, millist õhkkonda (töökeskkonda) me oma koolis
ja selle ümbruses soovime luua, selleks et kooliperel oleks seal hea tööd teha ja ka vaba aega veeta.
Selle eesmärgi saavutamiseks lepitakse kokku konkreetsed käitumisreeglid ning see, mida tehakse
nendega, kes neid reegleid ei austa või nende vastu eksivad. Lisaks peaks kodukord sisaldama
kindlasti seda, et kust otsida abi ja juhendamist, kui eksimus on aset leidnud.
Kodukord peaks olema lihtsalt sõnastatud, piisavalt lühike ja kõigile üheselt mõistetav. Sõnum
peaks olema austava alatooniga, hooliv, innustav ja motiveeriv koolipere jaoks. Hirmutamine ei ole
pikas perspektiivis edasiviiv jõud. Selleks, et kodukord muutuks vastastikuseks kokkuleppeks peaks
lisaks täiskasvanutele laskma igal klassil teha sinna oma ettepanekuid. Praegusel kujul see
dokument on liiga formaalne, pikk ja segane, meenutades pigem lepingut kui kokkulepet.
Võib olla võiks eelnevalt väljatoodust lähtudes vaadata üle terve kodukorra ning muuta kogu teksti
ülesehitust ja sõnastust.
Terve kodukorra stiili peaks ühtlustama ja parandama peaks kirjavead. Terves kodukorras peaks
kasutama ühtselt mõistetavaid termineid. Näiteks on kasutatud sõnu lapsevanem, vanem, hooldaja,
eestkostja jne. Erinevad terminid, kui neid üldse on vaja kasutada, peaksid olema selgitatud juba
kodukorra alguses.
Teemad peaksid kodukorrast olema lihtsalt leitavad. Aitaks, kui pealkirjad kodukorra punktidel
oleksid lühemad. Ühised teemad peaks olema koondatud rohkem kokku.
Paratamatult tuleb teha valik kõige olulisemast, mida kodukorras kajastada. Muidu saab üks lohisev
jutt, mida keegi kunagi ei viitsi lugeda. Võib olla mõne teema jaoks peaks looma eraldi
dokumendid a’la tunnustamiskord.
Hoolekogu ettepanek: edastada kooli kodukord koos hoolekogu ettepanekutega direktori
kohusetäitjale ning soovitada muutused uude kodukorda sisse viia.
4) Käitumisprobleemid kooli tundide ajal: Ajajooksul on suurenenud õpilaste osakaal koolis,
kes vajavad aegajalt kohta, kus “aega maha võtta”. Kuna õpetaja ei saa terve õppetunni aja
tegeleda ühe lapse käitumisprobleemiga, siis oleks mõistlik ta tunnist kõrvaldada. Aga
lihtsalt koolimaja või küla peale peale hulkuma laskmine ei ole lahendus. See on
ebaturvaline. Koolis peaks töötama spetsialist, kes tegeleb tunnist väljavisatud õpilasega.
Võib olla mõnel juhul piisab rahulikust kohast ja väiksest selgitusest ning õpilane saaks

iseseisvalt tunnitööd jätkata. Tunni lõppedes saab rääkida õpetajaga asjad selgeks ning
probleem olekski lahenduse leidnud. Samuti on koolis aegajalt vaja neutraalset inimest, kes
aitaks erinevate osapoolte vahelisi probleeme objektiivselt vaadelda . Kindlasti peaks selline
inimene viibima koolis vähemalt kolmel päeval nädalas, et koolielust-olust mingilegi
selgusele jõuda.

Hoolekogu ettepanek: Töötada välja või uuendada tundidest väljaviskamise korda ning muuta see
kättesaadavaks kooli kodulehel. Kaaluda eelpool kirjeldatud spetsialisti, näiteks sotsiaalpedagoogi,
tööle võtmist ning kui see pole võimalik-vajalik, siis selgitada hoolekogule otsuse põhjuseid.
5) Hoolekoguni on jõudnud signaal algklassides toimuva koolikiusamise osas. Hoolekogu leiab,
et nii meie kui ka kooli üks ühine suur eesmärk võiks olla see, et iga Palade Põhikooli
õpilane tahab koolis käia ning seda ei tohi takistada hirm saada kiusatud.
Hoolekogu teeb ettepaneku, et kool tegeleks aktiivselt tekkinud probleemi lahendamisega ja kui
lahenduseni ei jõuta iseseisvalt, siis tuleb abi otsida väljaspoolt.
Hoolekogu esimees Ivo Lõppe lubas kokku kutsuda III ja IV kl. poiste isad kelle pojad tegelevad
teiste õpilaste kiusamisega.

