
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll 

 

 

 

Koosoleku aeg: 29. jaanuar 2019 

Koht: Kilingi-Nõmme Gümnaasium 

Algus: 19.00 

Lõpp: 20.15 

Kohal: 

Erli Aasamets - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi (KiNG) Direktor, Andres Annast – volikogu 

esindaja 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; Kärt Välja – õpilasesinduse esindaja.  

 

Hoolekogu juhatas Eiko Tammist. 

Protokollija: Talvi Saar. 

 

Päevakord :  

 

1. Arvamuse andmine kooli vastuvõtu tingimustele ja korrale. 

2. Arvamuse andmine kooli õppekavade muutmiseks. 

3. Info: 

1. 2018. aasta eelarve täitmisest; 

2. 2019. aasta eelarvest; 

3. Ülevaade I poolaasta õppe- ja kasvatustööst; 

4. Jooksvad küsimused. 

Koosoleku juhatas sisse Eiko Tammist, küsimusi esitati jooksvalt. 

1. E. Aasamets tutvustas Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kooli vastuvõtu tingimusi ja korda. 

Otsustati : 

Päevakorrapunkti ettekande ja arutluste järel otsustati : Hoolekogu liikmed toetasid ühehäälselt, et 

Kilingi-Nõmme Gümnaasium võib käesoleval aastal jätkata sama kooli vastuvõtu tingimuste ja 

korraga.  

6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

2. Arvamuse andmine kooli õppekavade muutmiseks. 

K. Kaldoja tutvustas Kilingi-Nõmme gümnaasiumi-ja Kilingi-Nõmme põhikooli õppekava 

projekte. 

Muutused tulevad suuresti keeletundidega seonduvalt, kuna nt. teise valikkeele õpilaste arv 

protsentuaalselt pidevalt väheneb. Soovi korral kindlasti lapsevanematel teha ettepanekuid. 



Projektid kattuvad suuresti, kuid erinevused on põhipädevustes – nt. digipädevus, mis on 

õppekavades sees, kuid tuleb kriitilise pilguga läbi vaadata. Oodatud on ettepanekud õppekavades 

olevate õpilase käitumise- ja hindamise korra osas.  

E. Aasamets : Kas koolipäeva alguse muudatus on vajalik? 

Otsustati : 

Päevakorrapunkti ettekande ja arutluste järel otsustati  

1) võtta kogu info teadmiseks; 

2) Oodatud on lapsevanete tagasiside ja ettepanekud kujundava hindamise kohta; 

3) Kuna õppekavades olev õpilaste käitumise- ja hindamise kord vajab pidevalt uuendamist, ootab 

hoolekogu ning kool lapsevanematelt teemakohaseid ettepanekuid; 

4) Hoolekogu toetab praegu toimivat kooli päevakorda. 

6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

3. Info: 

3.1. 2018. aasta eelarve täitmisest 

E. Aasamets andis ülevaate kooli 2018 aasta eelarve täitmisest. 

Eelarve majandamise poolest kulud läinud veidi üle, kuna ehitus- ja remonditööd läksid veidi 

prognoositust kallimaks. Kavandatud palgafond jäi osaliselt kulutamata, seoses masinate ostmisega 

personalikulu vähenes.  

3.2. 2019. aasta eelarvest; 

E. Aasamets andis ülevaate kooli 2019 aasta eelarvest.  

Suur eelarve kasv on tingitud huviharidusele riiklike lisarahade laekumisest. Kulud on seekord 

seotud klassiruumide kolimisega algklasside majast suurde koolimajja.  

A. Annast : Kas kõik klassikomplektid kolivad teise majja? 

E. Aasamets : Esimesed klassid jäävad algklasside majja, kuna suur koolimaja on vaja esmalt 

remontida algklassi lastele eakohaseks.  

A. Annast : Kui rahasid on eelarves vähem, mis on tulevikuprognoos, mis vajadusel ette võetakse? 

E. Aasamets : Rahasid on vähem minimaalselt, kõik on lahendatav ning kool saab hakkama. Koolil 

on piisavavalt ressursse, et Kilingi-Nõmme Gümnaasium saaks tööd jätkata, KOV poolt pole seni 

lisarahastust vaja olnud.  

3.3. Ülevaade I poolaasta õppe- ja kasvatustööst; 

Kooli I poolaasta õppe- ja kasvatustööst andis ülevaate kooli õppealajuhataja K. Kaldoja, märkides 

ära, et väga tähtis on õpilaste jaoks klassiväline lugemine ja lugemisharjumus üldse. Puudulikud 

hinded on sageli seotud klassivälise lugemise vs. mittelugemisega.  Emakeele õpetajad arvavad, et 

jätkata tuleks sama hindamisega, kuna paindlikkust on piisavalt ning klassivälise lugemise hinne on 

aasta lõpus aastahinde sees. Kool ootab lapsevanemate ning ka õpilaste poolt häid mõtteid ja ideid, 

mis oleksid ühtaegu nii kasulikud, huvitavad, põnevad ning kõnetavad! 



Otsustati :  Võtta teadmiseks ja kiita heaks päevakorrapunktis esitatud info. 

6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

4. Jooksvad küsimused. 

K. Kovalevski : Probleemiks on algkooli- samuti gümnaasiumi maja juures valesti peatumine ja 

parkimine. Kas saaks lapsevanematele teada teada anda, kus on õige koht peatumiseks ja 

parkimiseks? 

Otsustati :  Võtta teadmiseks päevakorrapunktis esitatud info ning seda levitada vanemalt-

vanemale. E-kooli panna üles korduvteave liiklusreeglite kohta, et muuta liiklust paremaks ja 

ohutumaks.  

6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

 

 

Eiko Tammist      Talvi Saar 

koosoleku juhataja     protokollija 


