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Uue õppeaasta käivitamine ja plaanid algavaks õppeaastaks.
Koolikorraldus viiruste ajastul.
Kooli 2022. a eelarve.
Viljandi linna kaasav eelarve.
Kooli toetuseks mittetulundusühingu asutamine.
Muud küsimused: järgmiste koosolekute ajad.

ARUTELU JA OTSUSED
1.

Krista Andreson: Õpetajate osas vaatame üle ametijuhendid. Fookuses on ka
klassijuhatajate teema ja HEV õpetajate toetamine seoses dokumentatsiooniga.
Liigume edasi ettevõtliku kooli mudeliga – baastase hakkab läbi saama, vaja teha
sisehindamine. Sel õppeaastal liitume tuleviku kooli programmiga. Eelmisel aastal
käivitasime loodusainetes temporühmad. Kandideerisime Erasmus programmis,
mis võimaldab mõned õpetajad saata välismaale kogemusi omandama.
Algklassides toimub uudsena üldõpetus. Õpilaste osas jätkame digipädevuse,
õpioskuste ja ettevõtluse teemadega. Kavas on teemanädalad – kooli sünnipäeva
nädalal Jakobsoni nädal, samuti keskkonna nädal. Plaanitud on eluline õpe ja
teaduspäev, kunstikoridor koolis ning vilistlaste nädal.
Ressurside osas sai sel aastal palju ette võetud – majaesine plats, korvpallplats,
aula ventilatsioon valmib, toimus muusikaklassi remont ja ventilatsiooni ehitus,
balletiruum on korda tehtud. Tehtud sai ventilatsioon jõusaali ja peeglisaali, kuid
seal oleks vaja ka remont teha. Kavas on võrkpalliplats. Endiselt on muidugi
aktuaalne staadioni küsimus. Klassides on müratase vahetundide ajal üsna kõrge
– üritame ka sellega tegelema hakata. Raamatukogu on murekoht, kuna kell pool
kaksteist hakkab päike nii paistma, et raamatukogu arvuteid enam kardinateta
kasutada ei saa. Kui kardinad ette tõmmata, siis hakkab jälle palav. Mõtlesime teha
raamatukogus mõnes sisemised ümberpaigutused. Järgmise aasta eelarve
kontrollnumbrites oli ujula remondiks pandud linna poolt 100 000 eurot. Hakkame
vaatama, mida selle raha eest teha saab. Taotleme raha ka koolimööbli
uuendamiseks, mida on osaliselt uuendatud, kuid millega on vaja jätkata. Kooli
peaksid tulema interaktiivsed televiisorid. Oleme mitu aastat taotlenud aula ja
auditooriumi esitlustehnika vahetust ning loodame, et selle saab sellel või järgmisel
aastal tehtud. Kavas on ka töötajate arvutite uuendamine. IT teenuste
tsentraliseerimise tulemusega võib seni rahule jääda.
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2.

Krista Andreson: Ühe klassi oleme saatnud distantsõppele, sest seal on
nakatunud 7 inimest. Üle kooli on nakatunud õpetajaid 3 ja õpilasi 3.
Koroonaviiruse levikuga seotud protseduurid võtavad tohutult palju aega ja
energiat.

3.

Krista Andreson: Eelarves kõik numbrid samasugused nagu need on juba aastaid
olnud. Investeeringute osa rääkisin ära. Kui õpilaste arv väheneb, siis väheneb
meil ka pearaha ja ressurssi jääb vähemaks.

4.

Krista Andreson: Konkeetset head ideed meil hetkel ei ole.
Mihkel Servinski: Kui hea idee tuleb, siis võiks osaleda. Muidu mitte.
Krista Andreson: Arutame natukene veel, taotluste esitamise tähtaeg on 12.
oktoober.

5.

Meelis Atonen tutvustab kooli toetuseks mittetulundusühingu asutamise ideed.
Hoolekogu arutab sellega seotud küsimusi ja asub seisukohale, et
mittetulundusühingu asutamisega on vaja edasi liikuda.

6.

Meelis Atonen: Paneksime praegu paika hoolekogu järgmise kahe koosoleku
ajad ja need on 1. november ning 29. november. Algusaeg endiselt kell 17.15.
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