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PÄEVAKORD
1.
2.
3.

Olukord koolis, kooliaasta lõpetamine ja järgmise kooliaasta algus.
Uuest õppekavast.
Aasta vilistlaseks valimise kord.

ARUTELU JA OTSUSED
1.

Krista Andreson: Kolmapäeval on õppenõukogu, 5. juunil tunnistuste jagamine,
klassid kogunevad õues. Alates 8. juunist toimub täiendav õppetöö. Üheksandate
klasside lõpetamine on 13. juunil, neli klassi ja neli aktust, kõik toimuvad aulas.
Koostöös linna IT ametiga saame loodetavasti kanda aktust ka üle.
Kuulutasime välja konkursi keemia, geograafia ja matemaatika õpetaja kohale ning 0,5
haridustehnoloogi ja 0,5 arendusjuhi ametikohale. Liigume linna suunas mõttega, et
arendusjuhi koht võiks olla täiskoht. Kandidaate praeguse seisuga on. Juhtkond tuleb
tööle augusti keskel, 27. augustil toimub traditsiooniline õpetajate kogunemine.

2.

Krista Andreson: Meil on 27. augustil õppenõukogu ja seal tahaksime kinnitada
õppekava muudatused. Praegu saame üldiselt tutvustada seda, mis meil kavas on.
Mari Kase tutvustab valikaineid ja valikkursusi.
Sirli Tallo: Mitu last on minimaalselt vajalik valikkursuse avamiseks?
Mari Kase: Kõik lapsed peavad midagi võtma ja sellega on tagatud, et kõigis on
osalejaid. Mõnes võib olla osalejaid vähem, teises rohkem.
Sirli Tallo: Kas lastele ja vanematele tuleb ka mingi selgitus, mida iga valikkursus
tähendab?
Mari Kase: Oleme teinud valikkursuste laada, kus õpetajad tutvustavad valikkursusi.
Kirjalikku teavitust ei ole.
Mihkel Servinski: Kas mingi jätkuprogramm ka on – näiteks male oli ühel aastal ära
ja kas sellele midagi ka järgneb?
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Krista Andreson: Jah, huviringina on võimalus jätkata.
Mari Kase: Arengukavas on karjääriõpetus, mis tuleb kirjeldada õppekavas. Teine asi
on see, kuidas me ettevõtlikkust arendame. Viimases tugineme ettevõtliku kooli
mudelile. Riigi tasemel on töörühm kaardiastanud kooliastmete kaupa tegevused, mis
toetavad ettevõtlikkust.
Krista Andreson: Meil on koolis ettevõtlikkuse töörühm ja see on nendega läbi
arutatud.
Mari Kase: Analoogne asi on tehtud ka karjääriõpetuse kohta karjääripädevuste
kujundamiseks. Kõik need asjad lähevad õppekava üldossa lahtikirjutamiseks ja
peavad valmis saama hiljemalt 27. augustiks.
3.

Meelis Atonen: Saatsin hoolekogu liikmetele kooli aasta vilistlase valimise korra.
Mihkel tõstatas selle idee, vilistlased võtsid idee hästi vastu. Ma tegin korra projekti
valmis. Selle kohaselt valib aasta vilistlast koolipere, eeskätt õpetajad. Kord sai üles
ehitatud nii, et kandidaate saab esitada lai ring. Valitakse üks vilistlane aastas ja aasta
vilistlaseks saab valida ainult ühe korra. Lõpliku otsuse teeb õppenõukogu. Üldiselt
tahaks, et kuulutatakse välja kandideerimine kuskil 15. aprillil. Aasta vilistlase kuulutab
õppenõukogu kuskil augustis.
Mihkel Servinski: Erika Rummeli mõte oli, et aasta vilistlane võiks pidada koolis
loengu.
Hoolekogu arutas Viljandi Jakobsoni Kooli aasta vilistlaseks valimise korda.
OTSUS: kiita heaks Viljandi Jakobsoni Kooli aasta vilistlaseks valimise kord.
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