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

 

 

 

PÄEVAKORD: 

 

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

Kõikidele hoolekogu liikmetele oli saadetud e-postiga täiendatud/parandatud Paistu Kooli 

arengukava 2021 - 2024, et sellega tutvuda.  

 

Direktor: „Saadan täiendatud/parandatud Paistu Kooli arengukava 2021 - 2024. 

Arengukavaga olime põhjalikumalt tutvunud 17.09.2020 koosolekul. Kuna suuri sisulisi 

muudatus teha ei tule, siis teeme koosoleku infotehnoloogiliste vahendite kaudu.  

 

Vald andis eelmise versiooni kohta tagasiside ja soovis, et kool teeks mõningad 

muudatused. 

 

Muudatused puudutavad ainult ressursside juhtimise tegevuskava. Muud osad jäid samaks. 

Muudatuste soovitused: 

         Ressursside juhtimise alapunktid ümber järjestada. Eespool need punktid, mis on 

võimalik planeerida asutuse eelarvete kaudu. 

         Planeeritud tegevused tuli  kokku viia valla arengukavaga, mis kinnitati 

28.10.2020. Muutus ventilatsiooni ehitamise aasta. Kooli arengukavas oli planeeritud 

2021, kuid valla omas on 2024.“ 

 



 

Pille Jürimäe: „Kahju, et ventilatsiooni ehitus nii palju edasi lükkub, kuid üldiselt olen kooli 

arengukavaga nõus.“ 

 

Kõigil oli võimalus lisada või teha muudatusettepanekuid. Kõik osalejad saatsid oma 

seisukoha e-postile. Vastused on lisatud protokolli kõrvale. Muudatusettepanekuid ei tehtud. 

Vastu keegi ei olnud. 

 

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. 

 

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

LISA 1 „Paistu Kooli arengukava 2021-2024“ 
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