Hoolekogu protokoll 1-4/32

Aeg: 15. mai 2019
Osalesid: K.Moks, V.Vahtmeister, M.Välis, H.Mäe, Õ.Palmiste-Selberg, A.Aavekukk, A.Riisalu (ÕOV)
Puudu: K.Viks, T.Laanemets, A.Kirsipuu
Koosoleku juhataja: M.Välis
Päevakord: 1. Kullamaa kk palgakorralduse juhend
2. Kullamaa kk põhimäärus
3. Kullamaa kk arenguvestluste läbiviimise kord
4. Kullamaa kk kodukorra muutmine
5. Aasta õpetaja 2019 kandidaadi kooskõlastamine
6. Info
1. Muutused palgakorralduse juhendis tulenevad ühtlustatud normidest Lääne-Nigula vallas. M.Välis
tutvustab juhendit. Räägitakse ka asendustundide tasustamisest. Kooli poolt on parem, kui
igasugused asendustunnid on tasustatud, vastasel juhul õpetajad enam asendustundide andmisest
poleks huvitatud.
Otsustati: Kiita heaks palgakorralduse juhend
2. Kullamaa kk põhimäärus on vallasekretäri poolt üle vaadatud, erisusi ei ole. Kooli põhimäärusesse
jäi sisse võimalus teha mittestatsionaarset õpet, kui selline vajadus peaks tekkima.
Otsustati: Kiita heaks kooli põhimäärus
3. Arenguvestluste läbiviimise küsimustik on õpetajate poolt läbi arutatud. Eelmine variant on
asendatud uuega. Arenguvestluste läbiviimise kord vajab veel õppenõukogus kinnitamist.
Otsustati : Kiita heaks arenguvestluste läbiviimise kord
4. Kooli kodukorda on muudetud mitmeid kordi. Ka käesolev variant on õpetajate poolt läbi arutatud
ja sisaldab mitmeid sõnastusparandusi, lisatud sotspedagoogi kaasamise võimalus, õpilaste
puudumise kohta hakkab rohkem olema tähtede lahtikirjutamist. Koolil on õigus nõuda täiendavat
infot lapsevanemalt puudumiste kohta, kui on tekkinud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel
on esitatud ebaõigeid andmeid (PSG §36 lg 2).
Otsustati: Kiita heaks kooli kodukorra muudatused
5. Kolleegide poolt on aasta õpetajaks valitud õp Heli Mäe ja aasta õpilaseks 11.kl õpilane Anneli
Riisalu.
Otsustati: Kinnitada aasta õpetajaks Heli Mäe ja aasta õpilaseks Anneli Riisalu (XI klass)
6. M.Välis annab infot lõpuaktuste toimumise aja kohta ( IX kl 17.juuni kell 18.30 ja XII kl 21.juuni kell
18.00). Pikemalt peatutakse kooliaasta lõpetamise kuupäeva juures. Esialgne plaan oli õ/a lõpuaktus
teha laupäeval 8.juunil. Leiti, et võiks reedese päeva teha ka algklassidele pikemaks ja lõpetada õ/a
reedel 7.juunil kell 14.30 koos direktori vastuvõtuga kell 16.00. M.Välis annab teada, et kool liitub

KiVa (kiusamisvaba kooli ) programmiga. See tähendab teatud klassides KiVa tunde ja muid
koolikiusamist ennetavaid tegevusi. Plaanitavatest suurematest remonttöödest ootab ees ülemise
koridori põrandavahetus (nn algklasside koridor). H.Mäe teeb märkuse selle kohta, et II korruse
mitteavatavad klassiaknad on väga mustad ja nende pesemine on väga keeruline.
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