VILJANDI JAKOBSONI KOOLI
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
NR 7 / 2020-2021
Toimumise aeg:

29.märts 2021

Toimumise koht:

Koosolek veebi vahendusel (MS Teams)

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. Ülevaade hetkeseisust koolis: koroona mõju, tehtust ja plaanidest õppeaasta lõpuni.
2. Kooli hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP) arvamuse ja ettepanekute avaldamiseks.
3. Noorte pereuuring 8. klasside õpilaste hulgas.

ARUTELU JA OTSUSED
1. Ülevaade kooli tegemistest.
1.1 Direktor annab ülevaate:
a) õppetöö korraldusest ja õpilaste toetamisest distantsõppe ajal, sh õppimisest
koolimajas kontaktõppel (tuge vajavad õpilased), toitlustusest (toidupakid,
koolilõuna koolimajas;
b) 1.-9. klassi õpilaste hulgas läbiviidud küsitluste tulemustest seoses distantsõppega;
c) hetkeseisust seoses Viljandi linna kaasava eelarve projektiga „Jakobsoni kooli
jalakäijate ala laiendamine“. Tööde teostamise lõpptähtaeg 31.05.2021.
d) hetkeseisust seoses kaasava hariduse projektiga, rahastatakse Riigi Tugiteenuste
Keskuse toel (https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/hev-lahendused/ ).
Hangitakse mööblit, tumbasid, vaheseinu individuaalõppe läbiviimiseks ja õpilaste
toetamiseks. Mööbli paigaldamine mais 2021;

e) III korruse kunstikoridori loomisest. Tööd planeeritud aprill-juuni 2021;
f) avatud

konkurssidest,

milles

kool

osaleb:

pilootprojekt

„Sport

koolis“

(https://eok.ee/liikumisharrastus/sport-koolis) maakonna Spordiliidu poolt valitakse
programmi üks kool; projekt „Võrguplatsid korda“ (https://volley.ee/vorguplatsidkorda-raames-saab-eesti-taas-juurde-10-vorkpallivaljakut/ )
g) muudatustest töötajate koosseisus: arvatakse koosseisust välja alates 1. juulist 2021
koristaja 1,0 ametikoht, administraatori 0,55 ametikoht ja garderoobitöötaja 1,4
ametikoht. Täiendavalt luuakse 1,2 garderoobihoidja, 0,5 haridustehnoloogi ning
0,4 abiõpetaja ametikohta.
1.2 Õpilaste esindajad annavad ülevaate distantsõppest.
1.3 Õpetajate esindajad annavad ülevaate distantsõppest.

2. HOLP oli direktori poolt tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks meili teel ette
saadetud. Täiendavaid küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.
3. Mihkel Servinski andis ülevaate Pere Sihtkapitali poolt tellitud ja Turu-Uuringute AS’i
poolt läbiviidud Noorte pereuuringust:
(2020,

https://peresihtkapital.ee/app/uploads/2020/07/2020-06-27-Aruanne_-Noorte-

pereuuring-2020.pdf ) ning sellest inspireeritud küsitlustest Jakobsoni kooli 8. klasside
õpilaste hulgas. Õpilastele tutvustatakse küsitluse tulemusi kontaktõppe jätkudes.
Hoolekogu liikmed jagavad küsitluse tulemustega seotud mõtteid.

Meelist Atonen
hoolekogu esimees

Jaanus Ikla
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