
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll 

 

Koosoleku aeg: 14. september 2017 

Koht: Kilingi-Nõmme Gümnaasium 

Algus: 18.00 

Lõpp: 19.30 

Kohal:  

Erli Aasamets - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi (KiNG) Direktor, Kairi Kaldoja – KiNG 

õppealajuhataja, Eiko Tammist – hoolekogu esimees ja vanemate esindaja, Talvi Saar - 

vanemate esindaja, Urve Jõgi  - õppenõukogu esindaja, Kristi Sutt  - volikogu esindaja, Arvi 

Tallo - vanemate esindaja, Heili Tohv - vanemate esindaja. 

Koosolekult puudusid : Martin Krapp, Eve Sinijärv. 

Hoolekogu juhatas Eiko Tammist. 

Protokollija: Talvi Saar. 

 

Päevakord : 

1. Ülevaade ja kokkuvõte 2016/17. õppeaastast ja selle tulemuslikkuse 

hindamine. 

2. Hinnangu andmine huvitegevuse korralduse ja pikapäevarühmade tegevuse 

kohta. 

3. Kooli valmisolek uueks õppeaastaks. 2017/18. õa üldtööplaani kohta 

arvamuse andmine. 

4. Arvamuse andmine kooli 2018. a eelarve projekti kohta. 

5. Kooli informatsioon ja muud küsimused. 

6. Hoolekogu tööplaan 2017/2018. õppeaastaks. 

 

1. Erli Aasamets alustas ülevaatega läinud õppeaastast: 



 KiNG kodulehel on igakuiselt avalikult välja toodud ülevaated kooli tööst (KiNG 

Kuukiri); 

 Kodulehel on ka viimase kolme aasta õpilaste ja lapsevanemate rahulolu statistika; 

 Õpilase arengu toetamiseks ning et lapse-kooli-lapsevanema suhtlus/koostöö oleks 

parem korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul 

areguvestlus; 

 Õpilaste akadeemiline edasijõudmine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis on 

ootuspärane. 

Otsustati: päevakorrapunkti ettekande ja arutluste järel otsustati hinnata kooli 2016/17. õa 

tegevust ja tulemuslikkust heaks. 6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

2. Erli Aasamets tegi ülevaate läinud õppeaasta huvitegevustest ja analüüsis 

pikapäevarühmade tööd: 

 Kooli huvitegevust võib käesoleval hetkel hinnata suurepäraseks; 

 Pikapäevarühmad on komplekteeritud vastavalt vanemate avaldustele ning lisaks 

pakutakse koolis algklassi majas alates kell 7.00 hommikul saabuvatele lastele 

rühma tegevust. 

Otsustati: päevakorrapunkti ettekande ja arutluste järel otsustati hinnata kooli 2016/17. õa 

huvitegevuse tulemuslikkust heaks ning anda soovitus pikapäevarühmade tegevusega jätkata 

samas mahus. 6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

3. Erli Aasamets andis ülevaate kooli valmisolekust uueks aastaks: 

 Õpilaste arv kasvab, võrreldes arengukava ja prognoosidega on üle 20 lapse enam 

 Kaadriga on kõik töökohad komplekteeritud 

 Koolivaheajale kavandatud investeeringud (söögisaali põrand, rasvapüüdur, 

õpilaskodu turvasüsteemid, esimesed küttesüsteemi osade vahetamised) on tehtud 

plaanipärasdelt 

 Erinevate projektidega ja suviste laagrite korraldamisega on teenitud omatulu ca 

60 000 € 

 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2017/18.õa üldtööplaan: 

o On kinnitatud kooli õppenõukogu poolt ja avaldatud kooli kodulehele 

o Tähelepanu all on  

 individuaalsete arengukaartide täitmine 



 konsultatsiooniaegadest kinni pidamine 

 e-kooli täitmine (järgmise päeva kodused ja iseseisvad tööd) enne 

kella 16 

 e-kooli täitmisel sõnaline selgus 

 e-kooli tööde ja hinnete aegade vahemik 

 koduste ja iseseisvate tööde individuaalsus 

 tugistruktuuride tulemuslikkus 

 mujalt tulnud õpilaste sujuv lõiming 

o Hoolekogu pädevuses olevatest teemadest päevakorral 

 Õppekava uuendamine 

 Õpilaskodu kodukord 

 Sisehindamise kord 

 Sisehindamise aruanne 

Otsustati: päevakorrapunkti ettekande ja arutluste järel toetada kooli 2017/18. õa tegevuste 

eesmärke. 6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

4. Erli Aasamets tutvustas 2018. aasta eelarve projekti kavandit: 

 Vajalik on kavandada halduspersonali 10 % palgatõus et hoida alampalgamäära 

ning suuremat vastutust nõudvate tööde palgaerisust 

 Investeeringute kava on seotud valla ja kooli arengukava ülesannetega, st 

küttesüsteemi rekonstrueerimise taga seisab praegu algklasside maja klasside 

ümberpaigutamine suurde majja. Tähelepanu all on turvalisus ja õpikeskkond, III 

korrusele tuleb rajada ettekirjutuse järgi tualettruum. 

Otsustati: päevakorrapunkti ettekande ja arutluste järel toetada kooli 2018. aasta 

eelarveprojekti kavandit. 6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

5. Informatsioon 

 Kristi Sutt alustas küsimusega KiNG kooli ujumise algõppe kohta.  

o Erli Aasamets võttis antud teemal sõna ning tema sõnul on ka sel 

õppeaastal kõik võimalused olemas läbimaks ujumise algõppe programmi. 

 Kristi Sutt soovis informatsiooni selle kohta, kuidas on sujunud ühistranspordi 

korraldus õpilaste kooli toomisel.  



o Erli Aasamets antud teemal – bussiliiklus on paigas, kooli poolt pakutakse 

õpilastele huvitegevust ning pikapäevarühma kuni bussi väljumisaegadeni. 

 

6. Hoolekogu tööplaan 2017/2018. õppeaastaks (Lisa 1) 

Eiko Tammist võttis kokku eelmiste päevakorrapunktide käigus arutletud teemad ja uue 

õppeaasta hoolekogu tegevust puudutavad küsimused ning tegi ettepaneku kinnitada 

hoolekogu tööplaan (Lisa 1). 

Otsustati: kinnitada Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu tööplaan uueks perioodiks. 

6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

 

Eiko Tammist    Talvi Saar 

koosoleku juhataja   protokollija 

  



LISA 1 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu 
TÖÖPLAAN 2017/18 õppeaastal 

September 

1. Ülevaade ja kokkuvõte 2016/17. õppeaastast ja selle tulemuslikkuse hindamine. 
2. Hinnangu andmine huvitegevuse korralduse ja pikapäevarühmade tegevuse 

kohta. 
3. Kooli valmisolek uueks õppeaastaks. 
4. Arvamuse andmine kooli 2018. a eelarve projekti kohta. 
5. Kooli informatsioon ja muud küsimused. 
6. Hoolekogu tööplaan 2017/2018. õppeaastaks. 

 

Detsember 

1. Lastevanemate koosoleku ette valmistamine. 
2. Arvamuse andmine õpilaskodu kodukorra muudatuste kohta. 
3. Arvamuse andmine kooli sisehindamise korra muudatuste kohta. 
4. Kooli õppekava ja arenguvestluste korra muudatuste ette valmistamisest. 
5. Kooli informatsioon ja muud küsimused. 

 

Veebruar 

1. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2017. aasta eelarve täitmisest. 
2. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2018. aasta eelarvest. 
3. Ülevaade I poolaasta õppetööst. 
4. Arvamuse andmine õppekava ja arenguvestluste korra muudatuste kohta. 
5. 2018/19. õppeaasta ette valmistamisega seonduvad muudatused. 
6. Kooli informatsioon ja muud küsimused. 

 

Mai 

1. Hinnang kooli struktuuriüksuste tegevusele 2017/18. õppeaastal. 
2. Ülevaade kooli arengukava täitmisest. 
3. Ettepanekud 2018/19. õppeaasta ettevalmistuseks. 
4. Parandusettepanekud hoolekogu pädevuses olevatesse kooli dokumentidesse. 
5. Kooli informatsioon ja muud küsimused. 

 


