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4. Paistu Kooli 2021. aasta eelarve eelnõule arvamuse avaldamine Merike Kald 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Paistu Kooli arengukavale 2021-2024 arvamuse avaldamine U. Reitav, M. Kald 

M. Kald: „Paistu Kooli arengukava koostamisse oli kaastaud konsultandina Urmo Reitav 

MTÜ-st Pro Consensio. Arengukava koostamine algas aprillis 2020. Kaastatud olid 

õpilased, koolitöötajad, hoolekogu ja pidaja esindajad.“ 

U. Reitav: „Arengukava koosneb üldosast ja tegevuskavast aastateks 2021 – 2024. 

Arengukava on kokku 7 lehekülge pikk.  Tegevuskavas on välja toodud tegevused 4 

alapunktina: juhtimine ja personalitöö; õppe- ja kasvatustegevus; huvigruppide kaasamine ja 

ressursside juhtimine.“ 

U. Reitav tutvustas arengukava.  

Hoolekogul oli võimalus veel lisada või teha muudatusettepanekuid. Muudatusettepanekuid 

ei tehtud. 

ÕIGUSLIK ALUS: 

„Koolieelse lasteasutuse seadus“  

§ 91.  Arengukava 

  (1) Lasteasutuse järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteasutus koostöös hoolekogu ja 

pedagoogilise nõukoguga lasteasutuse arengukava. 
 

„Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ 
 

§ 67.   Kooli arengukava 

2) Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, 

õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli. Arengukava kinnitab kooli 



 

pidaja või tema volitatud isik ja kooli direktor annab selle täitmisest aru kooli pidaja 

kehtestatud korras. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse 

andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

 

„Viljandi valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade 

kinnitamise kord“  

§ 2.   Arengukavade koostamine 

(3) Kooli arengukava koostab kool koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning 

ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli. 

5) Kooli arengukava eelnõu kiidavad heaks kooli hoolekogu ja õppenõukogu. Arengukava 

eelnõule peavad olema lisatud hoolekogu ja õppenõukogu arvamust sisaldavad dokumendid. 

Urmo Reitav tutvustas koostatud arengukava, selle ülesehitust ja tegevuskava. Direktor 

Merike Kald kommenteeris tegevuskava ja selle täitmise ajakava järgnevaks neljaks aastaks. 

 

OTSUS 1  
Hoolekogu kiitis „Paistu Kooli arengukava 2021 – 2024“arengukava heaks. 

LISA 1 „Paistu Kooli arengukava 2021-2024“ 

 

 

PÄEVAKORD: 

 

2. Õpetajate konkursside tulemused      Merike Kald 

2020 aasta kevadel toimus päris suur töötajate vahetus erinevatel põhjustel – 

kvalifitseerimata tööjõud (oli vaja korraldada uus konkurss), täitmata töökohad. Suvel 

toimus konkurss kooliosas 8 ametikohale, kõikidele leiti ka töötajad. Lasteaias on vakants 

ühele õpetajakohale, konkurss luhtus.  

 

PÄEVAKORD: 

 

3. 2020-2021 õppeaasta     Merike Kald 

Direktor tutvustas plaane õppeaastale. Keskendutakse eelkõige õppimisele, et võtta järele 

kevadel 3 kuulisel distantsõppel tekkinud lüngad ning jõuda võimalikult palju teha sisulist 

tööd koolimajas. Ohutust silmas pidades jäetakse ära enamus väljasõite, ekskursioone ning 

konkurssidel osalemist. Kooliväliseid täiskasvanuid pigem majja ei kutsuta, samuti ohutuse 

jälgimise tõttu. Samuti on tihedam kätepesu, olemas on desinfitseerimisvahendid jne. 

 

PÄEVAKORD: 

 

4. Paistu Kooli 2021. aasta eelarve eelnõule arvamuse avaldamine  Merike Kald 

 

Direktor tutvustas soetada plaanitavat inventari, remontide plaani. 

 

ÕIGUSLIK ALUS: 

„Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ 

 

§ 73.   Hoolekogu 

(11) Hoolekogu: 

 10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta; 

 



 

Viljandi Vallavalitsuse 05.08.2020 korraldus nr 2-3/731 „Viljandi valla 2021. aasta eelarve 

eelnõu koostamise ajakava, tingimuste ja vormide kehtestamine“  

Punkt 2.5. koolide eelarve eelnõule annab enne selle esitamist arvamuse kooli hoolekogu  

 

OTSUS2: Hoolekogu võttis informatsiooni teatavaks ja kiitis Paistu Kooli 2021. aasta 

eelarve eelnõu heaks. 
 

 

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 

Pille Jürimäe       Kati-Katri Koppel 


