Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll

Koosoleku aeg: 03. veebruar 2014
Koht: Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Algus: 17.00
Lõpp: 18.30

Kohal:
Erli Aasamets - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi (KiNG) Direktor, Mari Karon – KiNG
õppealajuhataja , Eiko Tammist - vanemate esindaja, Talvi Saar - vanemate esindaja, Auris
Aleksandrov - õpilaste esindaja, Urve Jõgi - õppenõukogu esindaja, Martin Krapp vanemate esindaja, Eve Sinijärv - õppenõukogu esindaja, Kristi Sutt - volikogu esindaja,
Arvi Tallo - vanemate esindaja, Heili Tohv - vanemate esindaja.
Hoolekogu juhatas kuni uue hoolekogu esimehe valimiseni Erli Aasamets.
Protokollija: Talvi Saar.
Päevakord:
Uue hoolekogu tutvustamine.
2. Hoolekogu esimehe valimine.
3. Ülevaade Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi majandustegevusest, koolitööst, õpilaste
arvust ning õppetöö tasemest.
4. Õpetajatöö tasustamine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis.
1.

1. Uue hoolekogu tutvustamine.
Kõik hoolekogu liikmed olid kohal ning neilt oli võimalus kuulata end tutvustavat
sõnavõttu.

2. Hoolekogu esimehe valimine.
Otsustati ühehäälselt:
Kinnitada uueks KiNG hoolekogu esimeheks Eiko Tammist ning hoolekogu
aseesimeheks Arvi Tallo.

3. Ülevaade Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi majandustegevusest, koolitööst ning
õpilaste arvust ning õppetöö tasemest.
Kuulati KiNG direktorit antud teemal.







Muret tegevad on hoolimatud kodud – nt.puudumistõedid, mille kohta ei oska
vanemad peale nende andmist täpsustavaid kommentaare anda – millal, mis
põhjusel jne. on laps koolist puudunud;
Õppetöö tase sõltub paljuski õpilaste vastuvõtu valikust;
Põhikoolis on eksamitulemused stabiilselt pisut ületanud vabariigi keskmise;
Gümnaasiumiastmes on KiNG riigieksamite tulemus vabariigi keskmisele uuesti
lähenemas;
Kooli majandustegevuses on märgatav omatulu kasv;

4. Õpetajatöö tasustamine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis.
Kuulati Erli Aasametsa pöördumist hoolekogu poole küsimustes õpetajatöö tasustamise
kohta Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis:
1. Kas klassijuhataja töö peaks olema eraldi fikseeritud ja tasustatud?
2. Kas Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetaja, vanemõpetaja ja metoodiku
kutsekvalfikatsioonist tulenev palga diferents peaks olema eraldi arvestatav?
3. Kas hoolekogu annab põhimõttelise heakskiidu õpetajate koormusnormide mõistlikuks
jaotamiseks?
Otsustati ühehäälselt:
1. Klassijuhataja töö peaks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis olema eraldi fikseeritud ja
tasustatud.
2. Tulenevalt õpetajate kutsekvalifikatsioonist võtta võimalusel palga diferents palga
arvestusse.
3. Lähtuda õpetajate palga arvestusel ühtlasest baastundide arvust.
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