
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll 

 

 

Koosoleku aeg: 07. oktoober 2019 

Koht: Kilingi-Nõmme Gümnaasium 

Algus: 19.00 

Lõpp: 20.30 

Kohal: 

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

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

esindaja, Urve Jõgi – õppenõukogu esindaja, Kirsika Kivilo – õpilaste esindaja, Arvi Tallo – 

vanemate esindaja, Heili Tohv – vanemate esindaja, Kaire Kovalevski – vanemate esindaja. 

 

Hoolekogu juhatas: Eiko Tammist. 

Protokollija: Talvi Saar. 

 

Päevakord: 

1. Arvamuse andmine kooli dokumentatsiooni redaktsioonidele. 

2. Arvamuse andmine kooli eelarve projekti kohta. 

3. Info: 

a. lastevanemate koosoleku ette valmistamine. 

 

Koosoleku juhatas sisse Eiko Tammist. Oma sõnavõtus andis ta hoolekogu liikmetele teada, et 

käesoleva aasta detsembri lastevanemate üldkoosolekul valitakse uus hoolekogu, seda nii 

hoolekogu liikmete kui ka õppenõukogu esindajate osas. Küsimusi esitati jooksvalt. 

1. E. Aasamets tutvustas Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kodukorra uuendamise projekti, kuhu on 

sisse viidud parandused, põhiliselt tulenevad need käesoleval aastal tehtud õigusaktide 

muudatustest. 

E. Tammist: Mida arvab KiNG direktor sotsiaalmeedias levinud koolikiusamise postituse kohta?  

E. Aasamets: Jah, kool on teemaga kursis alates selle postituse avaldamisest. Oleme õpetajatega 

seda arutanud ka koosolekul. Siin on mitu aspekti. Aastatetagusele tundeid kirjeldavale ja 

tolleaegseid koolikaaslasi meenutavale sotsiaalmeedia postitusele ei ole tänasel päeval koolil üldse 



otstarbekas reageerida. Jah, see postitus on üles korjatud ka Eesti ühe meediaportaali poolt, samuti 

on sellele oma värvingud andnud kohaliku kommentaatorid. Tänane laste, vanemate ja personali 

suhtumine ning hoiakud kiusamisse koolis erinevad 15 aasta tagusest oluliselt. Võrreldes paljude 

teiste koolidega on täna meie koolis koolikiusamine vähene, seda näitavad õpilaste tagasiside 

küsitluste tulemused. Kui sotsiaalmeedia postitus on aegade tagune, subjektiivne ning ilma kooli 

poole pöördumata, siis kool nendele ei vasta. 

E. Tammist: Kuidas seda siiski selgitada, kui meie poole pöördutakse? 

A. Annast: Ei ole mõtet vaielda, kooli poole pöördumine puudub. 

E. Aasamets: Kui on kooli poole pöördumine siis kool vastab sellele. 

E. Tammist: Kas on õige, et arvutitunnis tehakse koos gmaili kontosid? 

U. Jõgi: Pean seda õigeks, kuna laps ei pea siis eraldi palju kontosid tegema, vaid tal on vaid siduv 

google´i konto. 

E. Aasamets: Sellisel juhul on ka kasutajanimed jm. viisakamad, nimetame seda küberturvalisuse 

osaks.  

E. Aasamets: teatud kodukorra muudatused tulenevad riigi õigusaktidest, näiteks kui õpilasel on 

kaasas koolis keelatud esemed või ained, on läbiotsimist lubatud teha samast soost, kõrgharidusega 

isikul. 

K. Kivilo: See on õige. 

U. Jõgi: Positiivne on, et täna ei ole esemete hoiule võtmine enam nii terav teema, kui see oli 3-4 

aastat tagasi. 

K. Kivilo: See ei ole probleemiks, et nutiseadmetega tunnis toimetata, kui see pole õpetaja poolt 

soovitatud.  

E. Aasamets: Garderoobikapp on õpilasele tasuta kasutamiseks, õpilane ise vastutab sea olevate 

esemete eest. Õpilaste parkimine saab samuti antud dokumendiga reglementeeritud.  

E. Tammist: Mida teha, kui garderoobikapi võti ära kaob? 

E. Aasamets: Õpilasel endal tuleb lasta teha varuvõtme järgi uus võti. 

U. Jõgi: Õigem on siiski õpilasel pöörduda oma klassijuhataja poole, tema suunab, kuhu vaja. 

A. Annast: Mille alusel koostatakse koolis kiituste käskkirju? 



E. Aasamets: Määravaks on siinkohal juhendajapoolne aktiivsus ning ses osas ei ole kodukorras 

muudatusi plaanitud. Kiituse käskkirju ei lisa vanemate ettepanekul enam e-kooli sest seal on niigi 

teateid väga palju ning kiituste käskkirjad on nüüd seotud kooli kuukirjaga kooli kodulehel. 

E. Aasamets tutuvustas kooli õpilaskodusse vastuvõtmise korda, õpilaskodu öörahu rikkuvate 

tehniliste vahendite korda, hügieeni- ja riietusnõudeid jne. 

Otsustati :  

1.1 Võtta kogu info teadmiseks; 

1.2 Kiita heaks, koos muudatuste ja parandustega, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kodukorra 

uuendamise projekt ning Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaskodu kodukorra uuendamise projekt. 

Saata dokumentatsioon edasi õpilasesindusse ning õppenõukogusse.   

8 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

2. E. Aaasamets andis ülevaate Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2020. aasta eelarve projekti (koos 

muudatustega) kohta.  

Tähelepanu all on katla remont. Kas hoolekogu liikmetel on küsimusi? 

A. Annast: Kas kogu õpilaskodu läheb kapitaalremonti? Millal oli viimati siseruumide remont? 

E. Aasamets: Õpilaskodu siseruumide viimane remont oli ca 15 a tagasi, on selge, et laste 

kasutuses olevad ruumide vajavad aeg-ajalt kõige lihtsamat sanitaarremonti ja värskendust.Plaanis 

on remontida üks õpilaskodu korrus ning I korrusel paiknevad administratsiooni ruumid sest seal on 

praegu palju pinda kuid mida on halb kasutada. Palju on uksi, pisikesi pimedaid koridore ja 

nurgataguseid, need pinnad saaks paremini kasutusele võta. 

Otsustati :  

2.1 Võtta info teadmiseks; 

2.2 Saata eelarve projekt edasi Saarde valla eelarve komisjonile. 

8 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

3. Info: 

a. lastevanemate koosoleku ette valmistamine. 



E. Aasmets: Lastevanemate koosolek on plaanitud 02.detsembriks 2019. Plaanis on teha hoolekogus 

värskendus – vahetus teha nii õpetajate - kui ka hoolekogu liikmete osas. Hoolekogu esimehel anda 

ülevaade hoolekogu senisest tööst ning edasistest plaanidest.  

Kooli kalenderplaani koostamisel on mõistlik üle vaadata päevakavade muudatustega kuupäevad: 

20. detsember 2019. a. ning 8.-9.06. 2020. a. Detsembrikuu reedele eelnevad koolis jõuluüritused ja 

juuni kahel päeval oleks parim aeg klassiekskursioonide korraldamiseks. Otstarbekas on nendel 

päevadel kavandada õppetundideta päevad. 

Otsustati :  

Võtta teadmiseks ja kiita heaks päevakorrapunktis esitatud info. 

8 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

 

Eiko Tammist      Talvi Saar 

koosoleku juhataja     protokollija 


