Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll

Koosoleku aeg: 20. november 2018
Koht: Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Algus: 19.00
Lõpp: 21.10
Kohal:
Erli Aasamets - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi (KiNG) Direktor, Kairi Kaldoja – Kilingi-Nõmme
Gümnaasiumi õppealajuhataja, Eve Sinijärv – õppenõukogu esindaja , Eiko Tammist – hoolekogu
esimees ja vanemate esindaja, Talvi Saar - vanemate esindaja, Urve Jõgi – õppenõukogu esindaja,
Arvi Tallo – vanemate esindaja. Heili Tohv – vanemate esindaja, Kaire Kovalevski – vanemate
esindaja;
Koosolekult puudusid : Andres Annast – volikogu esindaja,,
Hoolekogu juhatas Eiko Tammist.
Protokollija: Talvi Saar.
Päevakord :
1.Arvamuse andmine kooli kodukorra uuendamisel.
2.Arvamuse andmine kooli eelarve projekti kohta.
3. Info:
1) arvamused 2019. aasta tegevuseks:
- huvitegevuse valdkond 2019
- õpilaskodu töökorraldus 2019
2) sisehindamise aruandega tutvumine;
3) gümnaasiumi koolieksami erituskirjaga tutvumine;
4) algklasside maja pikapäevarühmade korraldusest.
5) lastevanemate koosoleku ette valmistamine;
6) Jooksvad küsimused.

Koosoleku juhatas sisse Eiko Tammist, küsimusi esitati jooksvalt.
1. Erli Aasamets tutvustas Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kooli kodukorra projekti. Uues KiNG
kodukorras on ajakohaseid muudatusi ning täiendusi. (Nt. õpilase puudumise kord, kooli

jälgimisseadmestiku kasutamise kord, õpilase tunnustamise kord, eseme hoiule võtmine jne.). Peale
kinnitamist avalikustatakse KiNG kodukord kooli kodulehel.
Otsustati :
Päevakorrapunkti ettekande ja arutluste järel otsustati : Hoolekogu liikmed toetasid ühehäälselt
uuendatud kodukorra vastuvõtmist.
6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
2.Arvamuse andmine kooli eelarve projekti kohta.
E. Aasamets andis ülevaate kooli eelarve projekti kohta.
Otsustati : Võtta teadmiseks ning kiita heaks päevakorrapunktis esitatud info.
6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
3. Info:
1) Arvamused 2019. aasta tegevuseks:
- huvitegevuse valdkond 2019
- õpilaskodu töökorraldus 2019
Erli Aasamets tutvustas Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse valdkonda ja õpilaskodu
töökorraldust.
2) Sisehindamise aruandega tutvumine;
E. Aasamets andis ülevaate KiNG sisehindamise aruande kohta.
3) Gümnaasiumi koolieksami erituskirjaga tutvumine;
E. Aasamets tutvustas kooli hoolekogule Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koolieksami eristuskirja.
4) Algklasside maja pikapäevarühmade korraldusest;
Erli Aasamets tutvustas Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi pikapäevarühmade töökorraldust, märkides,
et rahulolu pikapäevarühmade töö osas on õpetajate poolt olemas ning rühmad toimivad.
5) Lastevanemate koosoleku ette valmistamine;
Arutleti, mis teemadel tuleks lastevanemate koosolekul kindlasti sõna võtta ning millele vanemate
tähelepanu pöörata.
Päevakorrapunkti ettekande ja arutluste järel otsustati :

1. Huvitegevus on koolielu valdkond, millega tegeletakse meie koolis erinevatel viisidel ja
mitmesuguses mahus. KiNG huvitegevuse valdkondade alla kuuluvad st. kool toetab huvitegevuse
kaudu IT suunda, loodusteadusi ning pärandkultuuri.
2. Õpilaskodu töö on jätkusuutlik ning ka 2019 aastal väga vajalik.
3. Lastevanemate koosolekul peaks olulisemad tutvustavad teemad olema :
a) Käitumise hindamisele üleminek (testperiood, tagasiside koolile jm.);
b) Lapsevanemate kontaktandmete uuendamine;
c) Ujumisõpetuse kursused meie koolis;
d) 21.12 k.a õppetundidega päeva ei toimu;
6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
6) Jooksvad küsimused.
K. Kovalevski : Õpilane saab sügisel katkise õpiku ning peab seda kohe kodus vanemte abiga
parandama hakkama, kuid kas peab olema keegi ja kui, siis kes peab olema selle õpiku kevadel üle
vaadanud ning vastutab selle eest, et see oleks terve?
U. Jõgi : Kuidas peaks õpetaja sellisel juhul reageerima, kui õpilase nime pole õpikus?
E. Aasamets : Õpikud peab kevadel üle vaatama klassijuhataja ja õpilane ise.
Otsustati : Võtta teadmiseks päevakorrapunktis esitatud info.
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