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PÄEVAKORD
1.

Käeoleva õppeaasta eelseisvad sündmused (nt Männimäe päev, e-õppepäev,
liikumispäev).

2.

Viljandi linna arengustrateegia raames ellu kutsutud töörühma "Õppiv ja nooruslik
Viljandi" tööga seotud küsimused.

3.

Jooksvad küsimused.

ARUTELU JA OTSUSED
1.

Virve Kikas annab ülevaate esialgsetest plaanidest seoses 25. mail 2019 läbi viidava
Männimäe päevaga.
Hoolekogu arutab Männipäeva päeva läbiivimisega seotud küsimusi ning hoolekogu
liikmete tegevusi Männimäe päeva ettevalmistamisel.
Krista Andreson annab ülevaate plaanidest seoses 3. juunil läbiviidava e-õppe
päevaga, 6. juunil toimuva liikumispäevaga ning aprillis toimuva tervisekuuga.
Krista Andreson: Ametlikult algab suvevaheaeg 12. juunil, mis tähendab, et 11. juuni
(teisipäev) oleks viimane koolipäev. Kuna 1. september oli laupäeval, siis võiks
vaheaeg alata 11. juunist st viimane koolipäev oleks esmaspäev, 10. juuni. Arvestades
eelnevat ja seda, et meil olid sel aastal VJK 110 üritused ning tuleb Männimäe päev,
kus on suur osa õpilasi kaasatud, siis võiks teha viimase koolipäeva reedel, 7. juunil.
OTSUS: nõustuda direktori ettepanekuga muuta 2018/2019 õppeaasta V vaheaja
(suvise koolivaheaja) algust nii, et 2018/2019 õppeaasta V vaheaja algus on 10.
juunil 2019.

2.

Meelis Atonen: On see töörühm, kuhu saaks ja oleks vaja panustada?
Krista Andreson: Kutsuti kokku haridusasutuste juhid, et kõik tutvustaksid oma
asutuste arenguvajadusi.
Mihkel Servinski: Peaksime tegema selgeks, mida me ise tahame. Tegemist on linna
arengukavaga ja üks lähenemine on, et vaatame, mida me enda kooli huvides sinna
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sisse tahame. Teine variant on see, et oleme linna kodanikud ja seisame kogu linna
huvide eest. Tõenäosus, et meie osalemisest midagi muutub, on väike. Kui me ei
osale, siis ei muutu kindlasti midagi.
Meelis Atonen: Mulle tundub, et meid sinna ei taheta ja osalemisel ei oleks mingit
tulemust. Seepärast olen skeptiline.
Krista Andreson: Ellu on ärganud hariduse arengufond, mida veab Kalle Küttis. Seal
arutati, mida oleks võimalik teha ühiselt. Võib olla areneb siit midagi rohkem, kui
arengukava töörühmast.
Meelis Atonen: Uurin, kas sinna töögruppi on üldse võimalik kellelgi lisanduda ja
suhtlen seejärel direktoriga.
Meelis Atonen: Sirli Tallo kaardistab esialgu lihtsamad ettepanekud kooli ümbruse
liikluskorralduse muutmiseks, formuleerime ettepanekud ning Sirli edastab need
linnale.
3.

Mihkel Servinski: Kui palju on õpilasi, kes alustasid meie koolis 2018/2019
õppeaastat ja nüüd enam meil ei õpi ning kuhu nad läksid.
Krista Andreson: Neid on 12-13. Täpset statistikat pean eraldi vaatama.
Meelis Atonen: Palun järgmiseks korraks meilile, mitu õpilast ja kuhu läksid.
Krista Andreson: Tuli küsimustik/uuring koolivõrgu korrastamisest eri maakondades
(kättesaadavus, kvaliteet, õpikeskkond). Küsitletakse põhikoolide juhte. Küsitakse
näiteks, kuidas hindate põhikoolist gümnaasiumi eraldamise mõju kättesaadavusele,
kvaliteedile, õpikeskkonnale. Tahaks teada ka teie arvamust.
Hoolekogu arutab nimetatud uuringu teemadega seotud küsimusi.
Meelis Atonen: Direktor peab sellele küsimustikule vastama, kuid hoolekogu liikmed
andsid selle kohta samuti erinevat sisendit.

Meelis Atonen
hoolekogu esimees

Jaanus Ikla

/allkirjastatud digitaalselt/

protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/

2

