Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll

Koosoleku aeg: 30. august 2018
Koht: Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Algus: 19.00
Lõpp: 21.00
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, Eve Sinijärv – õppenõukogu esindaja, Heili Tohv – vanemate
esindaja, Kaire Kovalevski – vanemate esindaja;
Koosolekult puudus Arvi Tallo – vanemate esindaja.
Hoolekogu juhatas Eiko Tammist.
Protokollija: Talvi Saar.
Päevakord :
1. Hinnang huvitegevuse, pikapäevarühmade ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta.
2. Arvamuse andmine kooli arengukava tegevuskava uuendamisel.
3. I nfo:
2017/18. õppeaasta töö analüüs
2018/19. õppeaasta üldtööplaan
2019. aasta eelarve projektist
2018/19. õppeaasta hoolekogu tööplaan
4. Jooksvad küsimused.

Koosoleku juhatas sisse Eiko Tammist, küsimusi esitati jooksvalt.
1. Erli Aasamets tutvustas Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse, pikapäevarühmade ja
õpilaskodu töökorraldust.
Huvitegevusest :


Koolis tegutseb kokku ca 40 erinevat huviringi, 7-18 + aastastele;



Igal ringil olemas juhendaja poolne eelmise aasta kokkuvõte, uue aasta tegevuskava,
prognoositav õpilaste arv;



Kaetud on ajavahemikud kl 12.00- 20.00;



Kaetud 2-3 korda kuus ka nädalavahetused;

Pikapäevarühma tööst :


Pikapäevarühma võetakse lapsevanema avalduse alusel;



Kaetud kl. 7 – 8.30 vahemik;



Töö toimub tööplaani kohaselt;



Kaetud kl. 13 – 16 vahemik;



Kokku ca 100 last;



Ametikohti kokku 1,33.

E. Tammist : Kas vabaajakeskuse tegevus kattub kuidagi ka kooli huvitegevusega?
E. Aasamets : Kooli huvitegevuse töökorraldus ei kattu Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse
huvitegevusega. Probleemi kohaks on endiselt ja juba pikka aega tööaegade kattuvus, st kell 13 – 18
toimub nii koolis kui vabaaja keskuses tegevus. Samas laupäevad ja pühapäevad ning suvine
koolivaheaeg ei ole lastel kuskil olla ega minna. Kool on küll püüdnud liigutada huviringe
(robootika, droon, 3D, draamaring) talveperioodil ka nädalavahetustele kuid suveperioodil tuleb
anda töötajatel puhkused ning kooli töökorralduse paindlikkus peab olema kooskõlas õigusaktidega.
Väga oluliseks tuleb pidada lastele ja noortele nädalavahetustel, koolivaheaegadel ja suvisel
koolivaheajal pakutavat tegevust.
E. Sinijärv : Pakun hommikuse pikapäevarühma töö ajaks kl. 7.30 – 8.30. Õhtupoole on lapsi palju
ning nad on erinevatest klassidest, neid on raske juhendada. Hommikuse aja arvelt saaks iga
klassiõpetaja õhtuses rühmas ise oma klassi lastega tegeleda ja neid õpetada, teades, mis osas üks
või teine laps enam abi vajab.
E. Aasamets : Milline peaks olema lapsevanematele sobiv aeg väikese koolimaja avamiseks? Kas
kool peab olema avatud alates kl. 7.00?
A. Annast : Kui on ettenähtud kl. 7, siis ikka kl. 7. Kui uue kooliaasta saabumisega ei ole, varakult
kodust kooli tulevate laste osas, muutusi tulemas?

E. Sinijärv : Muutumas ei ole midagi.
E. Aasamets andis ülevaate õpilaskodu töökorraldusest:


Optimaalne 45 õpilast;



Riiklikult toetatavad kohad õpilaskodus 15 tk.;



Ametikohti kokku 4,8.

Otsustati :
Päevakorrapunkti ettekande ja arutluste järel otsustati :
1) Võtta kogu saadud informatsioon teadmiseks.
2) Analüüsida hommikuse pikapäevarühma vajadus ning uut infot pikapäevarühma kohta ootab
hoolekogu 20daks novembriks, mil toimub teine selle õppeaasta hoolekogu koosolek. Kui selgub,
et olukord on teisiti lahendatav, siis muuta hommikune kooli avamise aeg;
3) Õpilaskodu töö toimib, on endiselt väga vajalik.
4) heaks kiita KiNG huvitegevuse töökorraldus.
7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

2. Arvamuse andmine kooli arengukava tegevuskava uuendamisel.
E. Aasamets andis ülevaate kooli arengukava tegevuskava uuendamisest. Materjalid on läbi
töötatud kooliastmete nõukodades ja metoodikanõukogus, ettepanekud on koondatud ja parandused
sisse viidud. Tegevuskava muudatuste tutvustamine toimub septembri I poolel veel ka
õpilasesinduses.
Otsustati : Võtta teadmiseks ning kiita heaks päevakorrapunktis esitatud info.

3. I nfo:
2017/18. õppeaasta töö analüüs
2018/19. õppeaasta üldtööplaan
2019. aasta eelarve projektist
2018/19. õppeaasta hoolekogu tööplaan

E. Aasamets andis informatsiooni KiNG eelneva õppeaasta tööst, tutvustas 2018/19. õppeaasta
üldtööplaani, 2019 aasta eelarve projekti. Võtmekohaks õpikeskkonna arendamisel on
lagunemisohtliku haldustöökoja lammutamine ja tööõpetuse-käsitöömaja ehitus. Sellise
ruumilahendusega vabaneks ca 1800 ruutmeetrit kooli kasutuses olevat pinda ja asemele oleks vaja
ca 600 ruutmeetrit pinda mida saaks kasutada mitmeotstarbeliselt.
E.Tammist tutvustas 2018/19 õppeaasta hoolekogu tööplaani.
Otsustati : Võtta teadmiseks ning kiita heaks päevakorrapunktis esitatud teave.
7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

4. Jooksvad küsimused :
1. Õppegruppide suurused.
E. Aasamets : KiNG õppekava: õppegrupp avatakse 9 õpilasega, väiksema õpilaste arvuga
õppegrupi avamise otsustab direktor. Mida arvab hoolekogu?
2. Kooli, õpilaste ja vanemate osalemine uuringutes?
3. Laste hommikune toitlustamine?
4. Kas ja kui siis milliste hoolekogu pädevusse kuuluvate dokumentide ülevaatamine/uuendamine
tuleb tegevuskavva lisada?
Otsustati:
1. Õppegrupp avatakse kui on 9 õpilast õppegrupis;
2. Kooli, õpilaste ja vanemate osalemise uuringus otsustab lapsevanem. Uuringute kohta käiv teave
panna üles e-kooli;
3. KiNG esindajal rääkida vallavalitsuse, et hommikune toitlustamine peaks jääma;
4. KiNG dokumendid, mis vajavad hoolekogu poolset arvamust saab jooksvalt lülitada koosolekute
päevakorda.
7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Eiko Tammist

Talvi Saar

koosoleku juhataja

protokollija

