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OSALESID
Hoolekogu liikmed:

Meelis Atonen, Maila Visnap, Rita Moor, Agda Grahv, Marko Kiivikas,
Jaanus Ikla, Sirli Tallo, Mariann Mitt, Liya Rogolevskaja, Laura
Nõmmeloo, Mihkel Servinski

Direktor:

Krista Andreson

PÄEVAKORD
1.
2.
3.

Ülevaade hetkeseisust koolis, COVID-19 mõju, ürituste/õppekäikude plaanid,
arenguplaanid 2021 esimeseks poolaastaks.
Ülevaade hoolekogule esitamisele kuuluvatest dokumentidest.
Ülevaade linna haridusasutuste arengukavade menetlemise protsessist ja
ajakavast.

ARUTELU JA OTSUSED
1.

Krista Andreson: Hea uudis on see, et koolis ei ole ühtegi koroonapositiivset ning
ka lähikontaktseid hetkel ei ole. Oleme teinud igale vanuserühmale oma söögiajad
ja üritame vältida kogunemisi nii palju, kui see on võimalik. Oleme isegi
õuevahetunde hajutanud, et liiga palju lapsi korraga garderoobis kokku ei saaks.
Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad suuremas osas õues. Õppekäigud toimuvad
ainult
oma
klassiga.
Keelatud
on
väljasõidud
suurematesse
nakkuspiirkondadesse. Ülelinnaliselt on ka mõned niisugused piirangud, mis
puudutavad huviharidust. Täiskasvanute spordi osas ei rendi praegu kool välja
ruume näiteks korvpalliks ja võrkpalliks ja muuks selliseks tegevuseks. Oma kooli
huviringe oleme piiranud seal, kus on rohkem kui 10 last erinevatest
vanuserühmadest. Ujumistrennides toimub hajutamine siis, kui on üle 10 õpilase.
Toimub ka ülelinnaline COVID-19 seotud teabe jagamine. Teema, mis vajaks
hoolekoguga arutamist, on maskide kasutamine koolis. Riigi soovitus on, et alates
12. eluaastast võiksid üldhariduskoolides õpilased maske kanda.
Hoolekogu arutab koolis maskide kasutamise küsimust ning asub seisukohale, et
maskide kasutamine peaks praeguses olukorras olema koolis vabatahtlik.
Krista Andreson: Koolivaheajani on meil plaanis järgmist. Toimuvad mõned
teemanädalad - digiohutus ja Jakobson 180. Koolivaheajale eelneval nädalal on
kavas Vabariigi aastapäeva puhul õpilasesinduse vastuvõtt. Oli plaanis jõululaat,
mis arusaadavatel põhjustel ära jäi. Võib juhtuda, et ka veebruariks planeeritud
laat tuleb edasi lükata. Kaugemale ei oska praegu plaanida. Päris kõike me maha
ei ole tõmmanud, kuid enamuse ürituste toimumine tundub kahtlane.
Laiendatud juhtkond käib endiselt üle kolmapäeva koos. Algklasside osas
tegeletakse sellel poolaastal rohkem hindamisega.
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Rita Moor: Tahame algklassides ära kaotada need tasemed.
Krista Andreson: Kas teieni on jõudnud ka mõte esimeste klasside päevakava
muudatustest alates järgmisest õppeaastast?
Rita Moor: Alates märtsist mõtleme sellele rohkem. Katsume teha põimitud õpet,
jagame ise ära oma aja ilma tunnikelladeta. Peame kõik selle veel läbi rääkima.
Krista Andreson: See on suurem muutus. Kui 1. klassi õpilase koolipäev on
sarnane 9. klassiga, siis see ei toeta hästi alustava õpilase hakkamasaamist.
Järgmisest aastast ilmselt loobume üldse koolikellast.
Maila Visnap: Loodusainete osas katsetame sellest poolaastast seda, et kõik 8.
klassid on jaotatud kolme rühma, kus ülesannete raskusaste ja tempo on erinev.
Kui vastuseisu ei ole, siis tahaks sellega järgmisel aastal jätkata. Esialgu olid
lapsed suhteliselt vastu, täna mulle tundub, et ei olegi midagi hullu. Meil on
rühmade nimed Einsteinid, Newtonid ja Archimedesed.
Krista Andreson: Valgustan pisut ka rahalist poolt. Täna on koolis 669 õpilast.
Meil on üks klass vähem (lõpetas neli 9. klassi ja alustas kolm 1. klassi), see
tähendab ka vähem pearaha. Palgaraha on umbes 2-3 õpetaja jagu vähem. Tuleb
vaadata, kust neid kärpeid teha. Peaksime saavutama olukorra, et järjest rohkem
lapsi sooviks meie kooli tulla. Eelmisel aastal oli esimene kord, kus Viljandi linn
võttis kõik soovijad oma koolidesse vastu. Just algklassides on meil õpilasi kohati
isegi alla 22. Soovime teha ühte promoprojekti, et meie kooli tuleks rohkem õpilasi.
Kui õpetajate palka tõsteti viimane kord, siis riik raha samas mahus koolidele
juurde ei andnud, tuli kasutada nö puhvrit. Kui veel mõned aastad tagasi oli kooli
eelarves ka kogu haldusteema ja HEV tegevus, söökla, siis tänasel hetkel on see
kõik kooli eelarvest väljas ning koolidel enam võimalusi eelarve piires eelistusi teha
ei ole. Ei ole ressurssi, mille arvelt erinevaid eritegevusi rahastada. Kaasava
eelarve abil parkimisala korrastamine tuleb ilmselt suvel.
Mihkel Servinski: Kas linnal ka mingi plaan on, kuidas lapsi ümberkaudsetest
koolidest endale meelitada?
Krista Andreson: Ei ole. Viljandis on Kesklinna kool parima asukohaga kool
(huviringid, bussijaam). Linn ei tegele sellega, kuidas luua võrdset
infrastruktuurivõrgustikku koolide ümber. Kui meilt ka ujula ära võetakse, siis on
veel keerulisem.
Meelis Atonen: Meil tuleks teha sellel teemal, kui võimalus avaneb, üks laiem
arutelu linna osalusel. Elu peab muidugi enne veidi vabamaks minema.
2.

Krista Andreson: Meil on sel poolaastal plaanis hädaolukorra lahendamise plaan
üle vaadata ja esitada hoolekogule 29. märtsi koosolekul. Õppekava muudatus
(algklasside hindamise teema) peab olema heaks kiidetud enne järgmise
õppeaasta algust. Soovime selle saada valmis maikuu hoolekoguks (31. mai).

3.

Krista Andreson: Saatsin detsembris arengukava linna ära. Siis oli tükk aega
vaikus. Nädal tagasi, 18. jaanuaril, tutvustasid linna hariduskomisjonis kõigi linna
2

koolide ja lasteaedade direktorid oma arengukavasid Teamsis. Igaühel oli aega 3
minutit. Arengukavade koosolek toimub veebruaris. Siis on aega tutvustamiseks 5
minutit.

Meelist Atonen
hoolekogu esimees

Jaanus Ikla

/allkirjastatud digitaalselt/

protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/
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