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PÄEVAKORD: 

 

1. Uute hoolekogu liikmete tutvustamine     direktor M. Kald 

2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine  direktor M. Kald 

3. Õpetajate konkursid      direktor M. Kald 

4. Eelmine ja käesolev õppeaasta     direktor M. Kald 

5. Paistu Kooli 2019. aasta eelarve projektile arvamuse avaldamine direktor M. Kald 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Tutvustati uusi hoolekogu liikmeid, kes said valitud 24.09.2018 toimunud kooli 

üldkoosolekul. Häälteenamusega valiti hoolekogu liikmeteks Toomas Triksberg ja 

Kati-Katri Koppel. Lasteaia Piilupartide rühma uus esindaja on Jane Lepa.  

2. Hoolekogu koosolekul valiti liikmete seast hoolekogu sekretäriks Kati-Katri Koppel. 

Hoolekogu  esimeheks valiti Jane Lepa. Hoolekogu aseesimeheks valiti Liisa Riiner. 

3. Koolid on tõsiselt hädas, sest õpetajate konkurssidele ei tule enam kandidaate. 2018. 

aasta kevadel-suvel kuulutas Paistu kool välja 4 konkurssi õpetajatele. Kahele 

konkursile laekus 1 avaldus ja kahele konkursile ei olnud kandidaate. Selleks, et 

klassi ette ja tundide andmiseks inimesed leida, otsiti neid otsekontaktide kaudu. 

4. Direktor Merike Kald tutvustas 2017/2018 aastal kooli õpilaste poolt saavutatud 

võistluste ja konkursside tulemusi, mis olid väga rõõmustavad. On saavutatud häid 

kohti nii maakondlikel kui vabariiklikel mõõduvõtmistel. Samuti on väga tublid 

Noorkotkad ja Kodutütred, kellel on palju kooskäimisi ning sportlikke sündmusi. 

Eelmisel aastal lõpetas üks lõpetaja kiitusega, oli ka teisi väga häid tulemusi 

põhikooli lõpueksamitelt. 

Kahjuks oli 5 õpilasel ka täiendav õppetöö, samuti esineb põhjuseta puudumisi, mis 

mõjutavad süsteemset õppetööd ja mahajäämust selles. 

 

Lasteaias on hetkel 10 vaba lasteaia kohta, 2018. õppeaastal lõpetab veel 11 last 

lasteaia ja lasteaias jääb veelgi rohkem vaba ressurssi. 

Samas koolis laste arv kasvab ning sellega seoses on terav ruumiprobleem, kuna 

klassid ei mahu enam kooli mugavalt ära. Vaja on kasutusele võtta uusi ruume või 

lahendada ruumiprobleem uuel viisil. 



2018. aasta suvel tehti remont kõikides lasteaiarühmades. Koolis remonditi 

pikapäevarühma ruum selliselt, et seal on ka üks väike klass, mida saab kasutada 

hommikupoolikuti ning samuti üks-ühele õppe jaoks. 

Koolis on vahetatud vajalikku inventari, parandatud internetiühendus kooli    

ruumides. 

Raha puudusel jäi tegemata ronimislinnak kooli laste õuealale ning keldri remont. 

 

Sellel aastal on eripedagoog majas 5 päeva nädalas, parem kättesaadavus nii lastele, 

õpetajatele kui lapsevanematele. KIK projektiga saavad iga lasteaiarühm ning iga 

klass õppekäigu. 

 

Telefonid koolis – vahetundidel või kooli ajal telefonide kasutamise keelamine? 

Pakkuda vast alternatiive tegutsemiseks? Kooli võimlas on spordivahendeid 

vahetudides kasutamiseks olemas, pallid, rõngad jne. 

 

5. Merike Kald tegi ülevaate 2019. aasta kooli eelarve kohta. 

Vaja on uuendada korvpalli- ja võrkpalliplatsi kate. Kinni ehitatakse võimla rõdu, et 

saada juurde uus klassiruum. 

 

Arutati seda, et Sultsi külas on uus teekate ja 2018. aasta suvel rekonstrueeritud tee. 

Bussipeatuste juures ei ole enam ülekäigu kohta sebraga. Maanteeameti poolt tuli 

selgitus, et rajatud on ohutussaared ning spetsiaalne valgustus ülekäigukoha juures, 

mis tagab ohutuse. Samas võiks olla kooli juures väljuva bussi peatuses 

bussiootepaviljon vihmase ja tuulise ilma kaitseks. 

 

OTSUSED: 

OTSUS 1 Hoolekogu esimeheks kinnitati Jane Lepa, aseesimeheks Liisa Riiner ja 

sekretäriks Kati-Katri Koppel. 

OTSUS 2 Hoolekogu kooskõlastas Paistu Kooli 2109. aasta eelarve projekti. 

OTSUS 3 Esitada taotlus Viljandi Vallavalitsusele, et saada 2019 aastal kooli ette 

Viljandi poole minevale suunale bussiootepaviljon. 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/   

 

Jane Lepa      Kati-Katri Koppel 


