Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll

Koosoleku aeg: 04. aprill 2018
Koht: Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Algus: 19.00
Lõpp: 20.40
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, Eve Sinijärv – õppenõukogu esindaja, Kaimo Perillus – õpilaste esindaja, Heili
Tohv – vanemate esindaja, Kaire Kovalevski – vanemate esindaja, Arvi Tallo – vanemate esindaja.
Koosolekult puudusid: Hoolekogu juhatas Eiko Tammist.
Protokollija: Talvi Saar.

Päevakord:
1. Arvamuse andmine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi sisehindamise korra kohta.
2. Arvamuse andmine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arenguvestluste korraldamise tingimuste ja
korra kohta.
3. Informatsioon


kooli 2017. aasta eelarve täitmine



kooli 2018. aasta kinnitatud eelarvest



ülevaade I poolaasta õppe- ja kasvatustööst



ülevaade kooli poolt korraldatavatest õpilaste ja vanemate rahuloluküsitlustest



ülevaade 2018/19. õppeaasta ettevalmistustest

1. Erli Aasamets andis ülevaate KiNG sisehindamise korrast:


kehtiv kord 13.09.2010. aastast, muutunud on õigusaktid, üldsõnaline;



töötajad on läbi arutanud kooliastmekodades ja metoodikanõukogus;



põhilised muutused ja rõhuasetused sisehindamisele, mille osadeks eneseanalüüs ja
sisekontroll ning vastavusse viimine arengukava ja iga-aastaste üldtööplaanidega;
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Hoolekogu esimehe poolt edastatud hoolekogu liikme parandusettepaneku puhul saab nõustuda
põhiprintsiibiga – sisehindamine peab kajastama ka kooli vaimset ning füüsilist turvalisust ning
vastavad täpustused on sisse viidud:
Punkt 27.4 turvalisus-, keskkonna- ja töökultuuri nõuete täitmist;
Punkt 27.5 õpilaste ja kooli töötajate vaimset ning füüsilist töökeskkonda
Selle aluseks on Põhikooli ja gümnaasiumiseadus ning see kajastub ka kooli arengukavas ning
üldtööplaanis. Sisehindamise korda lisada juurde 2010. a Tervise Arengu Instituudi kooliõdedele
koostatud juhendmaterjali diagnoosimise osa ei ole vajalik ja väljub kooli pädevuse raamidest.

Otsustati: päevakorrapunkti ettekande ja arutluste järel otsustati kiita heaks „Kilingi-Nõmme
Gümnaasiumi sisehindamise kord“
9 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

2. Erli Aasamets andis ülevaate dokumendist „Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arenguvestluste
korraldamise tingimused ja kord“


kehtib 25.01.2011, muutunud on arenguvestluste sisu;



muutunud on õigusaktid, vana kord on üldsõnaline;



uus kord on kooskõlas PGS, kooli arengukava ja sisehindamise korraga;



parandusettepanekud on esitanud kooliastmete kojad ja metoodikanõukogu.

Arenguvestluse valmistavad ette vanem, õpilane ja õpetaja, suunatud õppija toetamisele ja edasiste
eesmärkide püstitamisele. Lisad lihtsustavad ühtset arusaama. Lapse arengu toetamisel peab olema
suurem vastutus vanematel ja kodudel.

Otsustati: päevakorrapunkti ettekande ja arutluste järel otsustati heaks kiita „Kilingi-Nõmme
Gümnaasiumi arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord“
9 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

3. Erli Aasamets andis ülevaate järgmistel teemadel:


kooli 2017. aasta eelarve täitmine

2017. aasta riiklike vahenditega tuli kool väga täpselt välja. KOV vahendite investeeringuid
taotlesime 142 t eurot, saime investeerida vastavalt valla poolt kinnitatud eelarvele, so 61,2 t eurot.
Projektitaotlustega lisandus 46 t eurot ja lepingutega teenis kool 26 t eurot.
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kooli 2018. aasta kinnitatud eelarvest

2018. aasta riiklike vahenditega saame gümnaasiumiastme õppekava täita lisavahendeid sinna
paigutamata. Investeeringutest taotles kool 101,4 t eurot, eelarve võimaldab 59,4 t eurot.
Endiselt jäävad tegemata 2015. ja 2016. a tööd (täiendavad õpilaskodu evakuatsioonitrepid,
õpilaskodu administratiivosa remont, kinnistu optiline kaabeldus ja turvakaamerate süsteemi
väljaehitus). Ilmselt tuleb investeeringute kavas teha ka muudatused, sest katla remondivajadus
selgub pärast kütteperioodi lõppu. Kuna mitmed projektimeetmed on lõppemas, siis võimalik
taotluste hulk väheneb. Läbirääkimised käivad suviste laagrite lepingute sõlmimiseks.


ülevaade I poolaasta õppe- ja kasvatustööst

Õppetöö tulemused stabiilsed, II trimestri puudulike hinnete kasv tuleneb üheselt klassivälise
kirjanduse lugemise hinnetest ja siinkohal on kodudel siiski väga suur võimalus nõuda lastelt
seda tegevust – on ju sõnavara mõtlemise aluseks. Kooli eesmärk on loomulikult 100 %
õppeedukus kuid seda ei saa võtta numbrilise eesmärgina omaette. Palju on tunniväliseid
tegevusi laste üldpädevuste ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks ja senised rahuloluküsitlused
on näidanud, et vanemad ja õpilased hindava seda üheks kooli tugevamaks küljeks.


ülevaade kooli poolt korraldatavatest õpilaste ja vanemate rahuloluküsitlustest

Kolme aasta õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste kokkuvõtted on loetavad kooli kodulehel.
Sel kevadel tahame rahuloluküsitlusi pisut uuendada ning viia vastavusse vabariigi heade
praktikate näidetega.


ülevaade 2018/19. õppeaasta ettevalmistustest

a. Uue õppeaasta klassijuhatajatega on läbi räägitud ja nõusolekud saadud. Kindlasti on lastel ja
vanematel omad lemmikud ja soovid kuid sellised otsused tuleb teha kooli üldpilti silmas
pidades.
b. Hoolekoguga koostööks on ettepanekud:
i. juunis 2017/18. õppeaasta tulemuslikkuse hindamine
ii. augustis üldtööplaan 2018/19. õppeaastaks
iii. novembris kooli dokumentatsiooni muudatused
iv. 2019. a I poolaastal uue perioodi arengukava algatamine
c. Novembris peab valmis saama kooli sisehindamise aruanne.
d. Uue õppeaasta üldtööplaanis peab rohkem kajastuma vanematega koostöö, kodu vastutus ning
vanemate aktiivne osalemine lapse arengu suunamisel.
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e. õppeaasta alguseks pakume 3.septembrit, esmaspäevast päeva. 1.septembril, laupäeval
alustamisega on omad plussid kuid peame arvestama ka ca 50 õpilaskodu ja ca 150 bussidega
käivate lastega.
f. Käesoleva õppeaasta aktiivse õppeperioodi (õppetunnid) kavandab kool lõpetada pikendatud
koolipäevade (kolme koolimaja jooks, jõulunädal, vabariigi aastapäev õhtune rongkäik,
talgupäevad, projektinädal jmt üritused) arvelt 8.juunil ning 11. ja 12. juuni õppetunde ei toimu
Otsustati: võtta teadmiseks päevakorrapunktis esitatud info. Toetada kooli ettepanekut juuni
koolipäevade korraldamise ja uue õppeaasta 3.septembril alustamise osas ning kooli varakult jagada
sellekohast teavet erinevate infokanalite kaudu.

Eiko Tammist

Talvi Saar

koosoleku juhataja

protokollija
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