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PÄEVAKORD
1.

Kohtumine Viljandi linnavolikogu esimehe Helir-Valdor Seederiga.

2.

Tutuvumine kooli muuseumiga.

3.

Arutelu kooli hoolekogu ülesannetest, lähtudes linna poolt saadud juhendmaterjalist.

4.

Viljandi Jakobsoni Kooli töötasustamise juhend.

ARUTELU JA OTSUSED
1.

Viljandi linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder tutvustas hoolekogule laiemalt
Viljandi haridusvõrgu osas lahendamist vajavaid küsimusi (sh Kaare kooli tulevik) ning
kitsamalt Viljandi Jakobsoni Kooliga seotud küsimusi (ujula, staadion, uus sisehall) ja
võimalikke lahendusi. Helir-Valdor Seeder vastas samuti direktori ja hoolekogu
liikmete sellekohastele küsimustele.

2.

Virve Kikas tutvustab Viljandi linnavolikogu esimehele ja hoolekogule kooli
muuseumi.

3.

Krista Andreson annab hoolekogule ülevaate hoolekogu pädevusega seotud
dokumentide olemasolust ja seisust.
Krista Andreson: Sel aastal toimub õppekava täiendamine, muudatused esitatakse
hoolekogule õppeaasta lõpus. Kooli põhimäärus on olemas ja seda ei ole kavas muuta.
Kooli vastuvõtu kord ja tingimused on kehtestatud õigusaktidega ning siin ei ole koolil
kavas täiendavat korda kehtestada, kuna lähtume õigusaktidest. Kooli kodukord ning
kooli arenguvestluste korraldamise kord on olemas ja hoolekogu kooskõlastuse
saanud, kusjuures kodukorra vaatas üle ka ministeerium. Kooli eelarvet tutvustatakse
hoolekogule igal aastal sügisel. Hetkel on uus sisehindamise kord koostamisel ning
selle projekt esitatakse hoolekogu märtsikuu koosolekul. Direktori ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi osas kool ise korda ei saa kehtestada. Uus
arengukava tuleb koostata selle aasta jooksul ning märtsikuu koosolekul tutvustan
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hoolekogule arengukava koostamise protsessi, etappe ja ajakava. Uus töötasustamise
juhend on hoolekogule esitatud. Pikapäeva rühma tööd puudutava dokumendi osas
on hoolekogu seisukoha andnud. Huvitegevusega seotud küsimused vaatame üle
seoses uue arengukava koostamisega. Hädaolukorra lahendamise plaaniga tegeleme
ning esitame selle hoolekogule maikuu koosolekul. Terviseinfo analüüsi osas kaalume
võimalust, kas kooli tervishoiutöötaja saaks selles osas teha juhtkonna jaoks igaaastase kokkuvõtte koos ettepanekutega. Kooli ametikohtade täitmiseks läbiviidava
konkursi kord on hoolekogu heakskiidu saanud.
4.

Hoolekogu arutas Viljandi Jakobsoni Kooli töötasustamise juhendit.
OTSUS: toetada direktori poolt hoolekogule arvamuse saamiseks esitatud
Viljandi Jakobsoni Kooli töötasustamise juhendit.
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