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Viljandi vallavolikogu haridus-, spordi- ja kultuurikomisjoni istungi
Protokoll
Viljandi vallamajas

22. novembril 2016 nr 30

Algus kell 16.30
Koosoleku lõpp: kell 17.45
Osa võtsid: Maret Tamme, Enn Siimer, Andres Savi, Maire Rahnel, Marika Kivistik, Tiia
Tomson.
Puudusid: Rein Ilves, Lauri Alver, Jaanus Kaasik.
Kutsutud: Marju Must
Päevakorras:
1. Viljandi valla Hariduse arengukava 2016. a. tegevuskava analüüs ja kokkuvõte

(ettekandja Marju Must)
2. Holstre kooli arengukava 2017 – 2019 arutamine esitamiseks volikogule
kinnitamiseks.
3. Muud küsimused.
Arutati p.1.
Marju Must: Teeb ettekande Arengukavas 2016. aastaks märgitud tegevuskava
realiseerimiskäigust ja esilekerkinud probleemidest.
Andres Savi: Põhikooli ja Gümnaasiumi seaduse uute täienduste kohaselt peab arengukava
sisaldama vaid tegevussuundi ja eesmärke. Varem nõuti märksa detailsemat lahtikirjutamist.
Kas arengukava sellele vastab?
Marju Must: Me ei hakka juba kinnitatud Arengukavas muutma lasteaedade ja koolide
arengueesmärkide detailset kirjeldust. Tulevikus tuleb aga sellest kindlasti juhinduda. Meie
ülesanne on antud juhul esitada volikogule arvamus, kuidas on arengukava täidetud.
Tegevuskava I. ALUSHARIDUS:
P. 1.1. Uusna LA avatud uus rühma alates 1. septembrist 2016.
P. 1.2. – lastehoiuteenuse osutamise kohta läheb aga muutmisele, kuna 1. jaanuarist 2018
jõustub uus seadus. Ajutise lahendusena aitab vald alates uuest aastast (2017)
lastevanematel kanda lastehoiuteenuse maksu ainult kohamaksu osas, mis ületab 20%
kehtivast miinimumpalga määrast (toitlustamine jääb lapsevanema kanda).
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P. 2. Uue kaasaegse lasteaia ehitus Ramsile on alanud ja peaks valmima 2017. aasta
novembriks. 2018. aastaks jääb vaid mänguväljakute ja haljastuse lõpuleviimine.
P. 2.3. On põhiosas täidetud, kuid vajab järgmisel aastal veel täiendamist. Lasteaedades on
kasutusele võetud e-lasteaia infosüsteem. Edaspidi saavad sellest osa ka raamatupidajad.
Süsteemi arendatakse pidevalt.
P. 3.1. – sobitusrühma moodustamise kohta Viiratsi LA-s on täidetud (rühmas on 3 HEV last).
P. 4. Lasteaia õpetajate ja koolipedagoogide töötasu palgavahe vähenemine on toimumas
ning p.4.2. näeme lahendust noortele lasteaiaõpetajate töö tutvustamisega töövarju
põhimõtte rakendamise kaudu.
II. PÕHIHARIDUS:
P. 1.1. Kalmetu kooli õpetajad on 100% läbinud kaasava hariduse koolituse ning just seal
plaanime läbi viia ka koolitused teiste koolide õpetajatele.
Ülejäänud punktide täitmine käib jooksvalt.
III. KOOLIVÕRK
P. 3.1. Kui vaadata 2016. aasta õpilaste arvu valla kõikides koolides, võime täheldada, et
kusagil pole õpilasi vähem kui 50. See tähendab, et järgneval kolmel aastal (2016-2018) pole
vallal põhjust tõstatada küsimust ühe või teise kooli sulgemise või kooliastmete
vähendamise osas.
P. 3.2. Holstre kooli hoolekogu on püstitanud probleemi õpilaskodu vajalikkusest. Tegemist
on komplitseeritud probleemiga ja järgmisel aastal uurime selle aktuaalsust ja võimalusi
selle lahendamiseks.
IV. HUVIHARIDUS
P. 4.1. Tegeleme hetkel Heimtali kooli staadioni rajamisega.
P. 4.3. Jätkub töö Viiratsi mänguväljakul.
Otsus: Esitada komisjoni seisukohad vallavolikogule kinnitamiseks.
Arutati p. 2. Holstre kooli arengukava 2017-2019
Maret Tamme: nagu juba jutuks oli on nõudmised arengukavadele PGS paranduste kohaselt
märksa üldsõnalisemad ja nii ka Holstre kooli hoolekogu poolt läbi arutatud ja
vallavalitsusele esitatud kava. Arengukava on igati korralik ja tõsine ja mina ei näe põhjust
selle ümbertegemiseks. Kas komisjoni liikmetele on märkusi, ettepanekuid?
Märkusi ja ettepanekuid ei olnud.
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Otsus: Esitada Holstre kooli arengukava 2016 2019 valla volikogule kinnitamiseks.
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