Viljandi Kesklinna Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1

Viljandi Kesklinna Kool

22.09.2021

Koosoleku algus: kell 17.00
Koosoleku lõpp: kell 18.30
Koosoleku juhataja: Marko Tiitus
Koosoleku protokollija: Kaja Orobko
Osavõtjad: Kalvi Märtin, Priit Tampere, Indrek Aasna, Liili Klaos, Anu Arak, Rosette Liis Uus, Reimo Jürjo

Puudusid: Karl Õmblus, Maren Vahter, Kai Parre, Kadri Oras, Jaak Kimmel, Agne Mägi, Jane
Kruusamäe
Kutsutud: Aavo Soopa
Koosoleku päevakord:
Aasta eesmärgid
Eelarve tutvustamine

KUULATI
1. Direktor A. Soopa rääkis, et kool tuleb hoida avatud ja milline on koolikord haigestumisel.
Uus kord on ka see, et kooliõde käib nii suures majas kui ka väikeses majas, et hoida ära suuremat
liikumist.
2. Arutati kooli digikeskkondade edasiarendust ja oskuste arendamist kogu kooliperele.
Õpilasesindusele meeldis see mõte.
3. Direktor A. Soopa rääkis, et kool püüab teha kõik, et lapsed rohkem vahetundidel väljas käiksid.
Lapsevanem Priit Tampere uuris, et kas siis koolis võib telefoni kasutada või ei tohi. Telefoni
kasutamist reguleerib kooli kodukord.
4. Avatud ja koostöine koolimeeskond
Tekkis arutelu, kuidas saada noori õpetajaid kooli. Koostatakse tegevuskava selle eesmärgi
täitmiseks.
5.Priit Tampere mainis, et andekaid lapsi ei tohiks ära unustada. Andekate laste jaoks on koolis
tugimeetmed, kuid neid on vaja mitmekesistada.

6. Direktor A. Soopa mainis, et osaleme kaasavas eelarve projektis. „Välijõusaal staadionile“.
Ühiselt arvati, et see on väga hea mõte ja kõiki kutsuti reklaamima ja osalema hääletusel.

7. Direktor A. Soopa soovis , et koolile teha KIVA uus käivitus ning saata õpetajaid koolitusele, et
taas elustada kiusamisvastast programmi.
Õpilasesindus ütles, et see on koolis vajalik tund.
8. Direktor A. Soopa rääkis, et paljudel õpilastel on õpilüngad ja neid oleks vaja likvideerida ja et
koolil on vaja ka eripedagoogi. Õpilünkade likvideerimiseks on vajalik edaspidi leida juurde
abiõpetajaid.
Eelarve tutvustamine
KUULATI
Aavo Soopa
Ühiselt arvati, et õpetajate koolitusrahad võiksid olla suuremad.
Täiendavad taotlused 2022. aasta eelarvesse.
* Max Gustav Schmidti raamatu väljaandmine.
* 15 uut tarka tahvlit klassiruumidesse.
* Konverentsikeskkond mõlemasse majja.
* 15 dokumendikaamerat
* Infokioskid mõlemasse majja
* Kaamerad ja mikrofonid
* Eripedagoogi tööle rakendamine.
OTSUSTATI
Hoolekogu kinnitas eelarve.
Järgmine koosolek 16.11.2021 kell 17.00
(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Marko Tiitus
koosoleku juhataja

Kaja Orobko
protokollija

