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ARUTELU JA OTSUSED

1. Kooli IT juht Hannes Koik tutvustas kooli uut kodulehte ja vastas Hoolekogu liikmete
küsimustele. Kokkuvõtvalt tõdeti, et uus leht on selge ning loogiline, rõhutati sisu
aktuaalsuse olulisust.
2. Koolide IT inimesed koondatakse aasta lõpus ning seisuga 01.01.2020 luuakse
linnavalitsuse juurde IT teenistus, kuhu kokkuleppel võetakse üle koolide IT
spetsialistid. Sarnane protsess toimus tugispetsialistide koondamisega linna
päevakeskuse laste- ja perede osaskonna alla 2018 aastal. Hannes Koigi töökoht
jääb kooli, aga teenindab ja haldab edaspidi ka teiste allasutuste infosüsteeme.

Hoolekogu võttis info teadmiseks tõdemusega, et praktika on parim hinnangu andja
sellele muutusele.
3. Kaasav eelarve lõppseisus liigume 2.koha poole. Esimese katse kohta ei ole see
kindlasti kaotus. Järgmisel korral üritame uuesti, ilmselt tuleb veel enam mõelda
kampaaniale ning projekt tuleks esitada ühiselt.

4. Kooli sünnipäev läks väga hästi. Koolis käinud vilistlastele jäi sünnipäevast, aga üldse
kooli õhkkonnast väga hea mulje. Vilistlasnõukogu kaudu tuli kooli 15 vilistlast,
järgmiseks aastaks on plaan kutsuda vilistlane iga klassi kohta.
5. Õpilasesinduse poolt 19. novembril korraldatud Osaluskohvikust andis ülevaate
Emma Kruusmäe.
Viimsi kooliga võrrelduna läks meil palju edukamalt. Ideedega töö käib. Ise on
Esindus rahul. Mihkel Servinski kiitis üritust ja avaldas lootust, et tulevikus on
õpilased aktiivsemad kaasa lööma.
6. Krista Andreson tutvustus 2020 eelarvet. Majanduskulu read ja summad on täpselt
samad, muutunud on ainult töötasu summad, need on seotud alampalga tõusu ja
õpetajate töötasu miinimumi tõusuga. Lisataotlusesse esitas kool järgmised
ettepanekud - töötervishoiu kontroll (kohustuslik), turvakaamerad, klasside mööbel ja
IT ühishankesse samuti mõned ettepanekud (lisad saadetud hoolekogu liikmetele).
7. Meile on saadetud infokiri LV-st lühikokkuvõttega koolide hoolekogude kohustuste ja
õigustega. Loeme selle materjali läbi ja arutame teemat järgmisel ehk 27.jaanuari
koosolekul
Jaanuaris tuleb meie koosolekule ka Viljandi linnavolikogu esimees H.-V.Seeder.
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