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Koosoleku lõpp: kell 18.15 

 

Koosoleku juhataja: Marko Tiitus 

Koosoleku protokollija: Reimo Jürjo 
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Soopa, Priit Tampere, Marko Tiitus, Indrek Aasna, Agne Mägi, Kadri Paldra, Reimo Jürjo, 
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Päevakord: 

1.Koosoleku rakendamine ja päevakorra tutvustus 

2.Direktori ettepanek hoolekogu heakskiidule seoses lisaõppenädalaga 

3.Direktori ettepanek hoolekogu heakskiidule seoses Viljandi linna aasta õpetaja 

kandidaatidega 

4.Direktori kokkuvõte õppeaastast 

5.Ülevaade ühisfoorumist ja tõstatatud ettepanekutest 

6.Hoolekogu tegevus õppeaasta jooksul 

7.Konkursist Kesklinna Kooli direktori ametikoha täitmiseks 

 

 

 

 



 

 

1. Koosoleku rakendamine ja päevakorra tutvustus 

KUULATI:  

M.Tiitus: Päevakorra tutvustus. 

A.Soopa: Sooviksin lisada päevakorda 2 lisapunkti: Direktori ettepanek hoolekogu 

heakskiidule seoses lisaõppenädalaga ja direktori ettepanek hoolekogu heakskiidule seoses 

Viljandi linna aasta õpetaja kandidaatidega. 

OTSUSED: 

Hoolekogu võttis ühehäälselt vastu A.Soopa palve päevakorda lisada 2 päevakorrapunkti. 

 

2. Direktori ettepanek hoolekogu heakskiidule seoses lisaõppenädalaga 

KUULATI: 

A.Soopa: Lisaõppenädal toimub 22.08-31.08.2022 nendele, kellel on õpivõlgnevused. 

ETTEPANEKUD JA ARVAMUSED: 

-puuduvad 

OTSUSED: 

Hoolekogu toetab ühehäälselt lisaõppenädala ideed.  

 

3. Direktori ettepanek hoolekogu heakskiidule seoses Viljandi aasta õpetaja 

kandidaatidega 

KUULATI: 

A.Soopa: Tutvustas Viljandi Kesklinna Kooli ,Viljandi aasta õpetaja kandidaate. 

Õpilased: Andsid omapoolsed selgitused kandidaatide kohta.  

Õpetajad: Andsid omapoolsed selgitused kandidaatide kohta. 

ETTEPANEKUD JA ARVAMUSED: 

- puuduvad 

OTSUSED: 

Hoolekogu annab enda heakskiidu mõlema kandidaadi esitamiseks. 

 

  



4. Direktori kokkuvõte õppeaastast 

KUULATI:  

A.Soopa: Andis ülevaate järgmistest teemadest:  

• Testimine tegi olukorra paremaks 

• Märtsi alguses oli õpetajate haigestumine 

• Tohutu puudumiste arv 

• 8.klassi on puudumine suurelt mõjutanud.  

• Liiga palju oli kodus olemist. 

• Klassikursuste kordamise suurenemine 

• Vaimne tervis 

• Tekkisid uued õpiviisid (Hübriidõpe ja suurenes õpilase-õpetaja vaheline suhtlus ja 

õpetaja arusaam kodutingimustest) 

• Eriklassid ja nende tulevik 

• Olümpiaadidel head tulemused (maakondlikel võistlustel I-III kohad olnud ning 

oleme pääsenud ka vabariiklikele võistlustele) 

• Eksamitulemused (Eesti keele eksam õnnestus rohkematel kui matemaatika eksam) 

ETTEPANEKUD JA ARVAMUSED 

- Puudumiste arv põhjendab lisaõppenädala vajadust 

-Tuleb otsida lahendusi puudujatele ning nende õppetöö järgi tegemisele 

-III vanuseastmes ei tohiks olla enam eriklasse 

-Fookus tuleb panna erivajaduslike õpilaste õpetamisele kuna erivajaduslike õppijate kasv on 

moes. 

OTSUSTATI 

Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks 

 

5. Ülevaade ühisfoorumist ja tõstatatud ettepanekutest 

KUULATI 

A.Soopa: Tutvustas ühisfoorumil üles tõstatatud mõtteid:  

• Järelvaadatavad tunnid (eelsalvestatud) 

• Foorumi tagasiside on avalikult saadaval 

• Digiõppepäevade tihedam toimumine 

• Koolipäevaalgus kell 9.00 

ETTEPANEKUD JA ARVAMUSED 

-Koolipäeva alguse kellaaja muutmisel tuleb arvestada tundide pikkusega, koolipäeva 

pikkusega, bussiliiklusega, trennide ja huvikoolidega, koolide vahelise koostööga. 

-Tuleb linnaga läbi arutada ja sügisest tegelema hakata 

-Hommikuti saaksid õpilased töid järgi vastata 

OTSUSED 



Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks 

 

  



6. Hoolekogu tegevus õppeaasta jooksul 

KUULATI 

M.Tiitus: Tutvustas hoolekogu tehtud tööd õppeaasta jooksul: 

• 6 koosolekut 

• Eelarve kinnitamine 

• Covid ja testimine ning soovitused seoses vanematega 

• Koolitoitlustus 

• Personalipoliitika 

• Direktori valimise konkurss 

ETTEPANEKUD JA ARVAMUSED 

-Hoolekogul tuleks tegeleda intensiivsemalt aktuaalsete teemadega ning valida sügisel aasta 

teemad, millega tegeletakse. 

-Hoolekogul tuleks hakata sügisel tegelema kooli alguse kellaaja teemaga. 

-Hoolekogul tuleks hakata sügisel tegelema liikuva elustiiliarendamisega koolis. 

-Väikeste majas tuleks siduda aineid praktilise õppega väljas. 

-Hoolekogu ja direktori koostöö on olnud väga hea 

-Kool vajaks arendusjuhti 

OTSUSED 

Hoolekogu võtab uuel õppeaastal põhiteemadeks kooli alguse kellaaja probleemi ning liikuva 

elustiili arendamise koolis. 

 

7.Konkursist Kesklinna Kooli direktori ametikoha täitmiseks 

KUULATI 

M.Tiitus: Konkurss on välja kuulutatud ning on juba tulnud ka kandidaate. Hoolekogu peaks 

kokku saama juunis erakorraliselt siis kui direktori kandidaadid on teada. 

OTSUSED 

Hoolekogu liikmed arvestavad, et juulikuus toimub erakorraline koosolek, kus tutvutakse uue 

direktori kandidaatidega. 

 

8.Korraline koosolek 

KUULATI 

M.Tiitus: Enne uut kooliaastat tuleb teha koosolek 

ETTEPANEKUD JA ARVAMUSED 

-Uus koosolek võiks toimuda 24.08.2022 kell 17.00 

OTSUSED 



Hoolekogu otsustas uue koosoleku teha 24.08.2022 kell 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 

Marko Tiitus           Reimo Jürjo 

Koosoleku juhataja        Protokollija 



 


