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Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi lastevanemate koosoleku protokoll 

 

Koosoleku aeg: 11. detsember 2017 

Koht: Kilingi-Nõmme Gümnaasium 

Algus: 18.30 

Lõpp: 19.10 

Koosolekut juhatas Eiko Tammist. 

Osales 14 vanemat 

Päevakord: 

1. Ülevaade kooli hoolekogu tööst. 

2. Lastevanemate esindaja valimine kooli hoolekogusse. 

 

1. Eiko Tammist andis ülevaate kooli hoolekogu tööst ja hoolekogus läbi arutatud ning 

arvamuse saanud kooli dokumentatsioonist: 

 annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks; 2014 

 annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta; 2014 

 osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma 

arvamuse; 2015 

 annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule; 2015 

 annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks 2016, 2017 

 annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta; 2017 

 annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta; igal aastal 

 annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja 

töökorralduse kohta; igal aastal 

2. Eiko Tammist andis ülevaatega kooli hoolekogu ees seisvatest ülesannetest: 

 annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta; 2018 

 annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta; 2018 

 annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks; 2018 

3. Eiko Tammist tutvustas hoolekogu 2018. aasta tööplaani: 

 Veebruar 2018 

◦ Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2017 . aasta eelarve täitmisest. 

◦ Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2018. aasta eelarvest. 

◦ Ülevaade I poolaasta õppetööst. 
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◦ Arvamuse andmine sisehindamise korra, õppekava ja arenguvestluste korra muudatuste 

kohta. 

◦ 2018/19. õppeaasta ette valmistamisega seonduvad muudatused. 

◦ Kooli informatsioon ja muud küsimused. 

 Mai 2018 

◦ Hinnang kooli struktuuriüksuste tegevusele 2017/18. õppeaastal. 

◦ Ülevaade kooli arengukava täitmisest. 

◦ Ettepanekud 2018/19. õppeaasta ettevalmistuseks 

◦ Parandusettepanekud hoolekogu pädevuses olevatesse kooli dokumentidesse 

◦ Kooli informatsioon ja muud küsimused 

4. Eiko Tammist tegi ettepaneku esitada vanemate poolt kandidaat kooli hoolekogusse. 

Tehti ettepanek, et hoolekogu liige vanemate esindajana oleks Raili Lilleleht. Raili Lilleleht palus 

ennast taandada seoses ajanappusega. Vanematest avaldas soovi kuuluda hoolekogusse Kaire 

Kovalevski. 

Otsustati: valida hoolekogu koosseisu vanemate esindajana Kaire Kovalevski. 

14 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

 

Eiko Tammist    Heili Tohv 

koosoleku juhataja   protokollija 


