Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll

Koosoleku aeg: 05. detsember 2017
Koht: Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Algus: 18.00
Lõpp: 19.00
Kohal:
Erli Aasamets - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi (KiNG) Direktor, Andres Annast – volikogu esindaja,
Eiko Tammist – hoolekogu esimees ja vanemate esindaja, Talvi Saar - vanemate esindaja, Urve Jõgi –
õppenõukogu esindaja, Kaimo Perillus – õpilaste esindaja, Heili Tohv – vanemate esindaja.
Koosolekult puudusid: Martin Krapp, Kristi Sutt, Arvi Tallo.
Hoolekogu juhatas Eiko Tammist.
Protokollija: Talvi Saar.

Päevakord:
1. KiNG õppekava muudatus.
2. KiNG ainekava muudatus.
3. KiNG õpilaskodu kodukorra muudatus.
4. Vanemate koosoleku ettevalmistus (11.dets 18.30).

1. Erli Aasamets alustas ülevaatega KiNG õppekava muudatusest:


Kooli õppekavas on vaja teha muudatus seoses ujumise algõpetuse regulatsiooniga, mis
on kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt. Oleme õppekava viinud vastavaks VV
määrusega ja küsime hoolekogu arvamust.



Õppekavas kehalise kasvatuse teema „Ujumisõpe“ juures peetakse silmas ka
turvalisuse ja veeohutuse teadmistest ja oskustest ning hügieenist.



Ujumisõpe viia läbi esimeses või teiseses kooliastmes nagu seda sätestab VV määrus.



Tunnijaotusplaani muudatuste eesmärk on tagada õpilaste sotsiaalsete, koostöö ja
loovusalaste oskuste parem areng.



Oluline on, et saavutatud õpitulemused võimaldaksid põhikooli õpilasel edasi õppida
või kooli lõpetada;
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Otsustati: päevakorrapunkti ettekande ja arutluste järel otsustati hinnata kooli õppekava
muudatus heaks järgmises sõnastuses:
lk 16
12) inimeseõpetus – 8.kl 1 tund – kooliastmes kokku 2 tundi
13) ühiskonnaõpetus – II kooliastmes tunde kokku 1
lk 17
1.3.2. Vaba tunniressurssi kasutatakse
2. klassis eesti keele ( 1 tund) ja matemaatika (2 tundi) õpetamiseks
5. klassis eesti keele (1 tund), võõrkeele (1 tund), matemaatika (1 tund) ja kunstiõpetuse (1 tund)
õpetamiseks.
lk 22 p 1.4.7. Esimese lõigu lõppu lisada „Ujumise algõpetust viiakse läbi põhikooli riikliku õppekava
Lisa 8 alusel I või II kooliastmes“

7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

2. Erli Aasamets andis ülevaate KiNG ainekava muudatustest:

Otsustati: päevakorrapunkti ettekande ja arutluste järel otsustati hinnata kooli ainekava
muudatused heaks järgmiseks sõnastuses:
lk 81 esimese loetelu ette lisada järgmine sõnastus:
Kehalise kasvatuse õpetamise kaudu taotletakse, et II kooliastme lõpus õpilane:
1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 200 meetrit
edasi liikuda; 2) hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid veeohutusalaseid
oskusi.

7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

3. Erli Aasamets andis ülevaate kooli õpilaskodu kodukorra muudatuste kohta – turvalisus,
mööbel, elektriseadmed, ohutus.
Kuulati ka teemakohast sõnavõttu Kaimo Perilluse poolt, kelle arvates on õpilaskodus
elamistingimused väga head. Samal arvamusel olid ka õpilaskodu külastamas käinud Eve
Sinijärv ja Urve Jõgi – lapsed on hästi hoitud, õpetatud ja puhtad. Kaimo Perilluse arvates
on õpilaskodu tubades olevad prügikastid liiga väikesed ning köögis puuduvad potid ja
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pannid, köögi korrashoiu pärast muret tundma ei pea, kuna köögis on igal nädalal
korrapidaja. Arutleti kooli jälgimisseadmestiku kasutamise teemal – sellekohane info on
kooli kodulehel („Jälgimisseadmestiku kasutamise kord”).

Otsustati:


Päevakorrapunkti ettekande ja arutluste järel toetada kooli õpilaskodu muudatused heaks;



Panna õpilaskodusse üles „Jälgimisseadmestiku kasutamise kord”;



Vajadusel osta õpilaskodusse köögitarvikud ja kööginõud – potid, pannid ning paigaldada
pakendi väikekonteiner.

7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

4. Vanemate koosoleku ettevalmistuse infot andis Eiko Tammist.
Erli Aasamets andis ülevaate kooli sisehindamise läbiviimise korra eeskirjadest ning arenguvestluse
läbiviimise korrast, mis ei ole veel kooli poolt valmis. Eeskirjad jõuavad hoolekogu ette veebruarikuu
koosolekul. KiNG õpetajatel on uue aasta jaanuaris tulemas arenguvestluse läbiviimise koolitus ning
lisaks on Põhikooli ja gümnaasiumiseaduses HEV osas muutused - sellest tulenevalt saab kool
eelpool nimetatud eeskirjad tuua hoolekogu ette alles 2018 a. veebruaris

Otsustati:
Võtta info teadmiseks.

Eiko Tammist

Talvi Saar

koosoleku juhataja

protokollija
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