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PÄEVAKORD
1.
2.
3.
4.
5.

Kohtumine Viljandi abilinnapea Kristjan Mändmaaga.
Olukord koolis.
Hoolekogu uute liikmete tutvustus
Õppekava muudatuste tutvustus.
Muud küsimused.

ARUTELU JA OTSUSED
1.

Meelis Atonen: Laseme abilinnapeal rääkida ja siis saame küsimusi esitada.
Kristjan Mändmaa: Päris palju on hariduses seda, mida peab vältimatult tegema.
Näiteks Kaare kooli hoone küsimus. Ruutmeetreid on väidetavalt tulevikus liiga
palju, mistõttu Kaare kooli hoone tuleb sulgeda, kuna selline lubadus anti seoses
Paala kooli renoveerimisega. Samas tundub omaette kool Kaare kooli näol toimivat
hästi. Linn proovib nüüd arutada koos teiste omavalitsustega HEV
kompetentsikeskuse rajamist. HEV teema on ka ilma Kaare koolita oluline teema.
Hädasti on vaja lasteaeda Uueveski piirkonda. Noortekeskusel on üürileping
aastani 2024, kuid hoone omanik soovib hakata mõtlema muu arenduse peale.
Seega on noortekeskusele vaja uusi ruume.
Üks huvitav esilekerkinud teema on gümnaasiumiharidus. Haridusministeerium
soovib kaotada maakondlikud gümnaasiumid. Kõik aga Viljandi Gümnaasiumisse
ei mahu ja ministeeriumi nägemuse kohaselt peaksid õpilased rohkem minema
kutsekoolidesse.
Huvihariduse maakondlik uuring on käimas. Vallad saavad huvihariduse
toetusraha oluliselt rohkem kui linnad. Samuti on Viljandis vähe
toimetulekuraskustega peredes olevaid noori, mis samuti vähendab toetuse
suurust. Sellele vaatamata on Viljandis palju huvihariduse võimalusi.
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Investeeringutest rääkides tuleb 45 000 eurot kooli võimla akende vahetuseks.
Männimäe skatepark on samuti eelarves sees. Lisaks sellele on ka need
digivahendid, mis läksid igasse kooli.
Kindlasti on oodata ka linna arengukava muutmist hariduse ja spordi osas.
Siis on veel ka jäähalli küsimus. Linn saab oma uisutunnid kätte, kõik muu on ainult
klubide hooleks jäänud. Klubid peaksid jäähalli omanikuga otse rääkima. Linn on
isegi kaalunud selle jäähalli ostmist. See oli täitsa potentsiaalikas mõte seni, kui
tekkis jalgpallihall. Nüüd on linnal tekkinud jalgpallihalliga seotud suured kulud.
Jäähalli kõrvale kavandatakse ka uut tootmishoonet.
Mihkel Servinski: Äkki saaks arengukavaga vaadata pilti tervikuna.
Kristjan Mändmaa: Mõte on väga õige.
Meelis Atonen: Kui oleks olnud keskne plaan, siis võib olla oleks näiteks
jalgpallihalli asemel tulnud midagi muud. Arengukava tuleks teha mitte omaosaluse
olemasolust lähtuvalt, vaid lähtuvalt sellest, mida on omavalitsusele eeskätt vaja.
Kristjan Mändmaa: Tõsi on see, et Jakobsoni kool on üks viimane kool, millel ei
ole staadioni osas midagi tehtud. Loomulikult on see järgmine koolitaristu, mis
peaks minema töösse. Samas oleks hea saada ka koolipoolseid mõtteid. Samuti
on hoolekogu arvamus siiski oluline asi.
Eelarves on seoses Jakobsoni kooli ujula võimaliku remondiga kogu aeg 100 000
eurot varuks. Veekeskusega seoses ei ole praegu näha, et midagi hakkaks liikuma.
Tennisehalli osas on tunda teatud ebakindlust. Küsimus tuleb uuesti märtsikuu
volikogusse. Päris palju on veel täpsustamist vajavaid punkte.
Mihkel Servinski: Kas see HEV kompetentsikeskus peab olema linnas? See võib
ju ka näiteks Lahmusel olla.
Kristjan Mändmaa: Mina ei olekski selle vastu, aga Lahmusel tuleb suuruse piir
ette, samuti muinsuskaitse. Lisaks on küsimus selles, et kui õpetajad elavad
enamasti linnas, siis samu spetsialiste saaks kasutada mitme koha peal.
Mihkel Servinski: Äkki leiaks mingi võimaluse, et kõik ei oleks ainult linnas, vaid
igal pool oleks midagi.
Maila Visnap: Probleemiks saavad ka lapsevanemad, kes ei pruugi olla nõus
sellega, et hakata last viima linnast kuskile kaugemale.
Kristjan Mändmaa vastab hoolekogu liikmete küsimustele.
2.

Krista Andreson: Praeguse seisuga on 2 õpetajat koroona tõttu kodus ja samuti
on kodus umbes 50 õpilast. Aeg-ajalt on mõni klass koduõppel. See vahetegu
seoses vaktsineerimisega on täna põhjendamatu ja tekitab hariduslikku
ebavõrdsust ning pahameelt. Kõige keerulisem on väiksemate lastega.
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3.

Uued hoolekogu liikmed esitavad enda lühitutvustuse.

4.

Mari Kase: Esimene õppekava muudatus puudutab 1. kooliastme hindamist.
Kavatseme minna üle täielikult sõnalisele hindamisele. Sellel aastal juba
piloteerisime. Sellega seoses on vaja teha muudatused õppekavas. Samuti oleme
seonduvalt kavandatud muudatusega juba mitu aastat lõimitult õpetatud
inimeseõpetust ja loodusõpetust. Teine muudatus puudutab mitteeristavat
hindamist - kuidas me märgime Stuudiumis hinnangut „arvestatud“. Ühel hetkel
seda „A“ tähte enam Stuudiumis panna ei saanud. Vaidlesime Stuudiumi
arendajatega, kuid seda „A“-d me tagasi ei saanud. Nüüd võrdub „arvestatud“
„AR“-ga. Kolmas koht, kus on muudatused, on seotud kooli tasemetöödega, mille
eest ei saa enam hinnet, vaid tagasiside. Lisaks on täiendatud ja parandatud
arvutiõpetuse ainekava. Need muudatused on meil juba igapäevaselt ellu viidud.
Meelis Atonen: Õppekava muudatused võib siis esitada hoolekogule märtsi
alguses st enne õppenõukogu, mis need kinnitab.
Mari Kase: Meil on ettevõtlikkuse arendamise projekt. Selle tulemusena viime
sisse vastavad muudatused ka õppekavasse. Need muudatused kirjutame valmis
kevadeks.

5.

Mihkel Servinski: Hoolekogude infopäev oli iseenesest tore. Kohal olid 9 kooli
esindajad. Korraldajad arvasid, et nad saavad hoolekogu liikmetelt tarkust juurde.
Seal oli väike vastuolu minu jaoks. Tundus, et tervikplaani ka nagu ei olnud. Palju
küsimusi jäi õhku ja päevakava ka ei suutnud läbi käia, mis oli võib olla isegi hea.
Mulle tundub, et teadmine, mida HEV lastega teha, on koolis suurem kui nende
projekti vedajatel.
Marko Kiivikas: Lepiti kokku, et kohtutakse vähemalt kord kahe kuu jooksul.
Eelmisel aastal laste suitsiidid kahekordistusid. Tehakse riiklik suitsiidi ennetamise
kava. Ma ei oska vastata, mis on meie kooli nõrkused ja tugevused laste vaimse
tervise probleemidega tegelemisel.

Meelist Atonen
hoolekogu esimees

Jaanus Ikla

/allkirjastatud digitaalselt/

protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/
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