HOOLEKOGU
Koosoleku toimumise aeg
Koosolek algas kell 19.00
Koosoleku toimumise koht
Koosolekul osalesid:

Koosolekult puudusid:
Koosolekul viibisid:

Koosoleku juhatajaks valiti: Eiko Tammist.

KOOSOLEKU PROTOKOLL
30.august 2019
Koosolek lõppes 20.50
Sambla 18, Kilingi-Nõmme
Eiko Tammist – hoolekogu esimees ja vanemate esindaja,
Kaire Kovalevski – vanemate esindaja,
Urve Jõgi – õppenõukogu esindaja,
Eve Sinijärv – õppenõukogu esindaja,
Osales elektroonselt:
Arvi Tallo – vanemate esindaja. Esitatud dokumentide projektide
poolt, parandusettepanekuid ei olnud.
Talvi Saar - vanemate esindaja. Esitatud dokumentide projektide
poolt, parandusettepanekuid ei olnud.
Andres Annast – volikogu esindaja,
Heili Tohv – vanemate esindaja.
Erli Aasamets - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor,
Kairi Kaldoja – Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppealajuhataja,
Annika Viibus – Saarde valla humanitaarnõunik,
vanemad Loore Ots, Kristiina Välja, Tarmo Tamm
Koosoleku protokollijaks valiti: Eve Sinijärv.

PÄEVAKORD:
1.
2.
3.

Hinnang huvitegevuse, pikapäevarühmade ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta.
Arvamuse andmine kooli arengukava tegevuskava uuendamisel.
Info:
a. 2018/19. õppeaasta töö analüüs
b. 2019/20. õppeaasta üldtööplaan
c. 2020. aasta eelarve projektist
d. 2019/20. õppeaasta hoolekogu tööplaan

1.päevakorrapunkti arutelul:
Eiko Tammist teeb sissejuhatuse hoolekogu päevakorrast ja ülesannetest ning annab sõna koolijuhile.
Erli Aasamets esitab huvitegevuse andmed ja ülevaate.
2014/15. õa
2015/16. õa
2016/17. õa
Õpilaste arv
Õpilaste arv
Õpilaste arv
354
342
337
Kooli
huviringides
225 63,7% 249 72,8%
235
69,7%
osalejad
Väljaspool
kooli
153 43,3% 133 38,9%
142
42,1%
huviringides
Kõik
huvitegevuses 269 76,2% 269 78,7%
270
80,1%
osalejad kokku
Ei osale
84
23,8% 73 21,3%
67
19,9%
•

KOV ringijuhte 3,54

•

ENTK HHHT ringijuhte 1,13

•

KOV ringitunde 85

2017/18. õa.
Õpilaste arv
341

2018/19. õa.
Õpilaste arv
340

258

75,7%

225

66,2%

124

36,4%

194

57,1%

272

79,8%

281

82,6%

69

20,2%

59

17,4%

•

ENTK HHHT ringitunde 27

•

Huvitegevuse ringe 34, sh
•

2 tasulist klubide baasil (jalgpall, jooga)

•

3 MTÜ-de ja klubide baasil (vibu, moto, võimlemine)

•

1.-12 klassini kaasatud 225 õpilast

Huvitegevuse analüüsil tuleb arvestada olulisi muutusi, mis kaasnesid vabariigi tasandil huvihariduse ja –
tegevuse rahastamisega ning valdkonna vallasisese ümberkorraldusega. Pikka aega väga kooli keskne olnud
huviharidus- ja tegevus on saanud kogukonnas laiema kandepinna. Arendusse on kaasatud Kilingi-Nõmme
Muusikakool, Surju Põhikool (ühine mudilas- ja lastekoor), Kilingi-Nõmme vabaajakeskus, Kilingi-Nõmme ja
Tihemetsa spordihooned ning mitmed mittetulundusühingud (maastikuvibu, motoring, MTÜ Marina Külakoda
jt) ja teised struktuurid (Kaitseliit, Naiskodukaitse, noorkotkad, vabatahtlikud pritsumehed jne). Sellest
tulenevalt on loogiline ja kooli koormuse vähendamiseks hea, et otseselt kooli poolt koordineeritavas
huvitegevuses on laste arv vähenenud. Samas on valla üleselt teada, et laste ja noorte kaasatus läbi HHHT
meetme on suurenenud.
Huvitegevusse kaasatud õpilaste arv on stabiilselt kõrge ning saab jätkuvalt kõrgeid hinnanguid nii õpilaste kui
vanemate poolt. Kindlasti on siin suur roll osade kooli huvitegevusringide toimumise aja nihutamine
nädalavahetustele (robootika, droonindus, programmeerimine, 3D printimine).
Õpilaste võimeid ja huve arvestav ning kooli väärtustel põhinevad huviüritused toimusid koolis kalenderplaani
igakuuliselt uuendatava kalenderplaani alusel.
Eiko Tammist: milliseid edasisi arenguid huvitegevuse juures kool näeb?
Erli Aasamets: lähtuda tuleb võimaluste ja võimete parimast kasutamisest. Koolis on pädevused ja kogemused
rahvakultuuri, loodusteaduste, IKT ja kogukonna projektide korraldamise osas. Tuleb teha valikuid kvantiteedi
ja kvaliteedi vahel ja kool suundub kvaliteedi poole.
Eiko Tammist: milliseid võimalusi näeb kool enda tegevuste paremaks korraldamiseks?
Erli Aasamets: kuna juba praegult tegutsevad kooli osad huviringid nädalavahetustel siis tuleb laste ja
vanemate vaba aja võimalustega ena arvestada just nimelt aegadel, millal on lapsed ja vanemad vabad, see on
nädalavahetustel. Kaasa aitaks sellele projekteerimisel oleva käsitöö- ja tööpetusmaja valmimine kus oleks
enam õppetöövälistel aegadel võimalusi perekeskseks huvitegevuseks.
Eiko Tammist palub esitada pikapäevarühmade kohta ülevaate.
Erli Aasamets esitab pikapäevarühmade andmed ja tööst ülevaate:
•

1,43 ametikohta

•

Kokku 43 tundi

•

Vanemate avaldused 136 õpilase kohta

•

Pargi 6 alustas kell 7.05

•

Lõpetavad 15.15

Rühmade täituvused erinevad, sügisel on rohke, kevadel vähem lapsi. Pikapäevarühmad täidavad olulist rolli
tugisüsteemi osana, samuti turvalise koolikeskkonna osas.
Eiko Tammist: kas ja kui siis milliseid muudatusi on vajalik teha pikapäevarühmade töö korraldamises?
Erli Aasamets: tänase teadmise juures olulisi muudatusi ei ole kavandatud.
Eiko Tammist: kas kool on arvestanud hommikuste õpilasliinide muudatustega?
Erli Aasamets: jah, kool on nendega arvestanud ja koolikorralduslikult ei ole vaja mingeid muudatusi teha,
majad on endiselt hommikuti avatud, kooli söökla pakub endiselt hommikuti soovijaile hommikusööki,
õpetajad on valmis konsultatsioonideks ja õppijate individuaalseks toetamiseks.
Eiko Tammist palub esitada õpilaskodu kohta ülevaate.

Erli Aasamets esitab õpilaskodu andmed ja tööst ülevaate:
•

2 õpetajat

•

1 kasvataja

•

1 koristaja

•

O,8 kokk

•

37 avaldust, sh
•

15 RTK

•

+ 5 erisust

Õpilaskodus tuleb arvestada laste vanuse vähenemisega, st et gümnaasiumiastme noori on vähem ja rohkem
on väiksemate klasside lapsi. See seab ka personalile uued ülesanded.
Eiko Tammist: kas ja kui siis millised investeeringud on õpilaskodus viimastel aastatel tehtud?
Erli Aasamets: käesoleval suvel kõrvaldamise TPA ettekirjutisest tulenevad puudused ja remonditi II korruse
sanitaarruumid. Eelmisel aastal paigutasime turvakaamerate süsteemi. Investeerimisvahendite nappuse tõttu
on paigaldamata majavälised evakuatsioonitrepid, mille joonised ja ehitusluba on olemas. Värskendamist
vajavad koridorid ja toad, eriti kui arvestada, et neid on suvisel perioodil võimalik välja rentida.

OTSUSTATI
Hinnata huvitegevuse, pikapäevarühmade ja õpilaskodu tegevus vajalikuks ning jätkata senise töökorraldusega.
Otsus poolt on 6 hoolekogu liiget.

2.päevakorrapunkti arutelul:
Eiko Tammist: kooli poolt on edastatud arengukava tegevuskava muudatuste projekt. Kõigil on olnud sellega
võimalus tutvuda. Kas direktor soovib mõnda muudatust selgitada või rõhutada?
Erli Aasamets: põhilised muudatused võib jagada kolmeks
a) Aktuaalsuse kaotanud ja ei ole otstarbekas tegevuskavas hoida
Töötajate tunnustamise stend, halduspersonali nõukoda
b) Lükkuvad järgmisse – 2020 – 2025 arengukava perioodi ka täielikult või osaliselt
Sooja- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine
c) Õppe- ja kasvatustöö sisulised küsimused mida on otstarbaks käsitleda muutuvas õigusruumis ning
kooli ning õpilaste valmisolekut arvestades
Põhikooli lõpueksamid, kogukonna heaks tehtava töö arvestamine jmt
Positiivse poolena võib esile tõsta, et märkimisväärselt palju arengukava tegevuskava eesmärke ja ülesandeid
on täidetud.
Eiko Tammist: kas ja kui siis millal ning mis mahus on kooli aula rekonstrueerimine plaanis?
Erli Aasamets: aula puhul tuleb enim arvestada seal toimuvaid tegevusi. Kontsertsaali akustika välja ehitamine
ei ole otstarbekas, küll aga tuleb tagada elementaarne ventilatsioon. Kõik sõltub 2020. a ja edasi kooli pidaja
valikutest – kas käsitöö ja tehnoloogiamaja ehitus algab või ei.

OTSUSTATI
Kiita heaks kooli poolt esitatud arengukava tegevuskava parandused
Otsus poolt on 6 hoolekogu liiget.

3.Info:
a. 2018/19. õppeaasta töö analüüs
Eiko Tammist: mööduva õppeaasta kokkuvõte ja tulemuslikkuse analüüs oli kooli poolt saadetud üldtööplaani
projektis ning lisatud oli SA Innove poolt 4., 8. ja 11. klassi õpilaste hulgas läbi viidud rahuloluküsitluste
kokkuvõte. Millised on asjaolud, mida kool soovib rõhutada?
Erli Aasamets: mitmed mainitud küsitluse vastused on rõõmustavad, näiteks õpetajate poolt pakutav arengut
toetav tagasiside, individuaalsusega arvestamine, toitlustamine. Murettekitav on gümnasistide enesehinnang
õppedistsipliini osas. Üldiselt olid õppetöö tulemused stabiilsed ja ootuspärased.
b. 2019/20. õppeaasta üldtööplaan
Eiko Tammist: milliseid rõhuasetusi soovib kool tutvustada uue aasta tööplaani eesmärkides?
Kairi Kaldoja: valikainete uuendamine on toimunud edukalt, õppetöö saame korraldada plaanitult. Palju on
kooli esindamisega ja klassiüritustega seotud puudumisi ning need tuleb uuel aastal tõhusama kontrolli alla
võtta.
c. 2020. aasta eelarve projektist
Eiko Tammist: mida kool plaanib järgmise aasta eelarvega?
Erli Aasamets: võtmeküsimus on käsitöö- ja tehnoloogiamaja ehitus. Selle „kännu tagant“ välja saamine tagaks
oluliselt paremad õpikeskkonna võimalused kogu kooliperele.
d. 2019/20. õppeaasta hoolekogu tööplaan
Eiko Tammist: kooliga koostöös on valminud hoolekogu järgmise aasta tööplaan. Kas ja millised on selle
parandusettepanekud?
Parandusi ei tehtud ja lepiti kokku, et hoolekogu töö korraldmaisel võetakse aluseks esitatud tööplaani projekt.
Eiko Tammist: varem on tõstatatud küsimus hoolekogu esimehe ja vallavanema töö ühitamisest. Oleksin valmis
hoolekogu esimehe koha üle andma järgmisele vanemale.
Eve Sinijärv: õppenõukogus oli arutusel uute esindajate valimine kooli hoolekokku ja lepti kokku, et kooli
õppenõukogu teeb seda novembris.
Kairi Kaldoja: ka õpilasesindusel tuleb valida uus esindaja kuid enne peavad klassid valima oma esindajad
õpilasesindusse.
Erli Aasamets: tavapäraselt on kooli vanemate üldkoosolek toimunud detsembri alguses koos lastevanemate
õhtuga ja praktika on näidanud, et sellel koosolekul on vanemate esindatus olnud suurim. Selleks ajaks on ka
uued õppenõukogu esindajad valitud ning kindlasti esitatud õpilaste esindaja hoolekogusse. Praegu on ka
näiteks dokumentide muudatused ette valmistamisel ja hiljemalt 20.09 saaks need saata kooskõlastusringile,
sh hoolekogule. Ehk oleks otstarbekas praegusel hoolekogu koosseisul lõpetada pooleliolevad tööd ning
ümbervalimised teha detsembris? Siis saaks uus hoolekogu koosseis ja uus esimees kohe olla kaasatud kooli
arengukava uuendamisel?
Lepiti kokku, et hoolekogu koosseisu uute liikmete valimised teha detsembris lastevanemate üldkoosolekul
ning siis valida ka uus hoolekogu esimees.

___________________

__________________

Koosoleku juhataja

Protokollija

Eiko Tammist

Eve Sinijärv

