
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll 

 

 

 

Koosoleku aeg: 04. juuni 2019 

Koht: Kilingi-Nõmme Gümnaasium 

Algus: 19.00 

Lõpp: 20.50 

Kohal: 

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

esindaja, Eve Sinijärv – õppenõukogu esindaja , Eiko Tammist – hoolekogu esimees ja vanemate 

esindaja, Talvi Saar - vanemate esindaja, Urve Jõgi – õppenõukogu esindaja, Heili Tohv – 

vanemate esindaja, Kaire Kovalevski – vanemate esindaja.  

 

Hoolekogu juhatas Eiko Tammist. 

Protokollija: Talvi Saar. 

 

Päevakord :  

1.Arvamuse andmine kooli õppekavade muutmiseks. 

2. Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmise konkursi korra kinnitamine. 

3. Kooli järgmise perioodi arengukava ettevalmistamise seisukohad. 

3. Info: 

a. 2018/19 õppeaasta esmane kokkuvõte; 

b. 2019/20 õppeaasta ettevalmistusest; 

c. hoolekogu juhtimisest. 

 

Koosoleku juhatas sisse Eiko Tammist, küsimusi esitati jooksvalt. 

1. E. Aasamets tutvustas Kilingi-Nõmme gümnaasiumi-ja Kilingi-Nõmme põhikooli õppekava 

projekte. 

E. Aasamets: Valikaineks põhikoolis on arvutiõpetus õpilaste digipädevuse kujundamiseks ja 

karjääriõpetus õpilaste suunamiseks valikute tegemisel. Võõrkeel a-keelena on inglise keel ja saksa 

keel. Õpilastel on võimalus teha valik 3. klassis. 6. klassis lisandub b-võõrkeel. Valikus on inglise-, 

saksa- ja vene keel. B- võõrkeele valiku teeb 5. klassi õpilane koos vanemaga. Lapsevanem esitab 

koolile taasesitamist võimaldavas vormis avalduse 10. maiks jooksval aastal. Kui suur peaks olema 

hoolekogu arvates õpilaste arv või soovi avaldanud õpilaste %, et avada õppegrupp?  

Gümnaasiumis toimub valikainete õppimine klassideta õppegruppides. Iga õpilane valib 

septembrikuu jooksul, missugust valikainet ta soovib õppida ja arvestab seejuures, kas kursuse maht 

on 1 või 2 kursust. Võõrkeel A 2.2. tasemel võimalik maht on 6 kursust. Kui suur peaks olema 

hoolekogu arvates õpilaste arv või soovi avaldanud õpilaste %, et avada õppegrupp?  



Kas edaspidi oleks mõeldav, et õpilasuurimuse või praktilise tööga alustavad õpilased 10. klassis. 

Uurimis ning praktiliste tööde kaitsmine toimub 11. klassis. Uurimis ja praktiliste tööde 

kirjutamiseks on ette nähtud 1 kursus. Kokku on gümnaasiumi lõpuks võimalik läbida 102 kursust.  

E. Sinijärv: Arvan, et 4-5 õpilasega ei peaks küll õppegruppi avama. 

A. Annast: Kas % on just õige, mille alusel arvestada õppegrupi avamist või mitteavamist? 

E. Aasamets : Kokkuvõttev hindamine põhikoolis on hinnete koondamine trimestrihinneteks ja 

trimestrihinnete koondamine aastahinneteks. KAK on teinud ettepaneku, et trimestri hinded 

pannakse välja 1.detsembril ning teise trimestri hinded nädal varem, et oleks kolmekuuline tsükkel. 

Otsustati :  

1.1  Põhikooli valikainete õppegrupi avamine on võimalik vähemalt 9 soovija korral ja õppegrupi 

avamise võimaluse otsustab juhtkond. Erand õpilaste arvu osas tehakse direktori poolt 

töökorralduslike võimaluste korral. 

1.2  Gümnaasiumi astmes on õppegrupi avamine võimalik vähemalt 10 soovija korral ja õppegrupi 

avamise võimaluse otsustab juhtkond. Erand õpilaste arvu osas tehakse direktori poolt 

töökorralduslike võimaluste korral. 

1.3 Õpilasuurimuse või praktilise tööga alustavad õpilased 10. klassis. Uurimis ning praktiliste 

tööde kaitsmine toimub 11. klassis. Uurimis ja praktiliste tööde kirjutamiseks on ette nähtud 1 

kursus ; 

1.4 Kiita heaks päevakorrapunktis esitatud info ning lubada saata õppenõukogusse kinnitamiseks, 

koos hoolekogupoolsete paranduste ning muudatustega Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2 

eraldiseisvat õppekava. 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

2. Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmise konkursi korra kinnitamine 

E. Aasamets andis ülevaate Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmise konkursi 

korrast.  

Otsustati :  

2.1 Võtta kogu info teadmiseks; 

2.2 Kiita heaks, koos hoolekogu poolsete parandustega, Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute 

ametikohtade täitmise konkursi kord. 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

3. Info: 

a. 2018/19 õppeaasta esmane kokkuvõte; 

b. 2019/20 õppeaasta ettevalmistusest; 

c. hoolekogu juhtimisest. 

 



Päevakorrapunkti tutvustas E. Aasamets – koolis on erinevaid õpilasi, on väga tublisid ja on ka n.ö 

„tõrvatilku”, kes viivad kokkuvõtvad hinded alla ning puudumiste koguarvu üles. 

A. Annast: Need „tõrvatilgad” koolis ning tänavail pole mitte ainult kooli probleem vaid ka kooli 

pidaja oma. 

E. Aasamets: 2019/20 õppeaasta ettevalmistuse osas räägiti tööst õpilaskodus ja õpilaskoduga.  

Koolil vaja teha 2019/20 arengukava. Kolimised on plaanipärased. 

A. Annast: Kas kooli hoolekogu esimees saab olla vallavanem – kui kooli pidaja esindaja? Asjad ei 

pea ainult olema ausad, vaid peavad ka näima ausad. Kas hoolekogu ei võiks juhtida keegi teine? 

 

Otsustati :  

Võtta teadmiseks ja kiita heaks päevakorrapunktis esitatud info.  

Hoolekogu juhtimise osas tehakse 30dal augustil k.a esmased otsused.  

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

 

 

 

Eiko Tammist      Talvi Saar 

koosoleku juhataja     protokollija 

 

 


