
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku, 

 vanemate üldkoosoleku  

PROTOKOLL 

 

 

Koosoleku aeg: 02. detsember 2019 

Koht: Kilingi-Nõmme Gümnaasium 

Algus: 19.00 

Lõpp: 20.30  

Kohal: 

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

esindaja, Kätlin Laur – õppenõukogu esindaja , Eiko Tammist – hoolekogu esimees ja 

vanemate esindaja, Regina Arnemann – õppenõukogu esindaja, Kirsica Kivilo – õpilaste 

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

Koosolekul osales kokku 31 osavõtjat, neist 19 lapsevanemat.  

 

Hoolekogu juhatas Eiko Tammist. 

Protokollija: Talvi Saar. 

 

Päevakord :  

 

30.09.2019 kinnitatud hoolekogu tööplaani alusel: 

1. Kokkuvõte hoolekogu tööst. Arvamuse andmine kooli dokumentatsiooni 

redaktsioonidele. 

a.2019 eelarve täitmine seisuga 14.11.2019 

b.2020 eelarve projekt 

2.Ülevaade kooli arengukava uuendamise tegevuskavast. 

3. Uute liikmete valimine hoolekogusse. 

1.Koosoleku juhatas sisse Eiko Tammist , kes tutvustas hoolekogu 2019 aasta tööd ning tegi 

ülevaate 2019/2020 aasta hoolekogu tööplaanist, küsimusi esitati jooksvalt.  



Kuna see koosolek on ühtlasi ka lastevanemate üldkoosolek, andis KiNG direktor, Erli 

Aasamets, ülevaate 

a)  2019. aasta eelarve täitmisest seisuga 14.11.2019: 

 Investeeringud tehtud; 

 Katla vahetus; 

 5 klassiruumi ja kahe koridori remondid; 

 Majanduskulud pingelised; 

 Töötasufondiga hetkel korras; 

 Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning haldusmaja sh. staadioni abiruumi projekteerimine 

kestab; 

b) 2020 aasta eelarve projektist :  

 Majanduskulud samad 2019.aastaga; 

 Palgatõusu ei ole ette näha; 

 Esikohal töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning haldusmaja ehitus; 

 Eelarve on pingeline ainuüksi kasvavate ettekirjutuste ning nõuete tõttu. 

Oma sõnavõtus andis KiNG direktor Erli Aaasamets koosoleku liikmetele teada, et kooli 

dokumetatsioon on hoolekogu protokollidena olemas kooli veebilehel (www.kilingi.edu.ee). 

 

2.Ülevaade kooli arengukava uuendamise tegevuskavast. 

Ülevaate andis lühidalt Erli Aasamets – arengukava uuendamise tegevuskava ning 

põhiküsimusi uuele arenguperioodile : 

 Kas gümnaasiumiaste; 

 Kas paralleelklassid; 

 Õpetajate järelkasv; 

 Õpikeskkond; 

 Millised tugistruktuurid ja millises mahus. 

Direktor andis ülevaate 2019 aasta riigieksamite tulemustest: 

 2019 SA Innove 4., 8., ja 11.klassi rahuloluuuring – olemas kooli veebilehel: 

www.kilingi.edu.ee/tagasiside-koolile; 

http://www.kilingi.edu.ee/
http://www.kilingi.edu.ee/tagasiside-koolile


I õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemusi tutvustas KiNG õppealajuhataja Kairi Kaldoja. 

Andres Annast : Küsimus kujundliku hindamise kohta koolis. Kas hindel peab olema juures 

kommentaar ning kes ja kas peab kirjutama hoolsuse ja käitumise hinde juurde? 

Kairi Kaldoja : Hindel võib, aga ei pea olema juures kommentaari. Õpetaja kirjeldab 

käitumist ja hoolsust oma seisukohalt.  

Erli Aasamets: Kui on midagi mureks, soovitame koheselt pöörduda klassijuhataja poole. 

Andres Annast : Küsimus on selles, et osad õpetajad kirjutavad, aga osad mitte? 

Kairi Kaldoja : Aineõpetajatel pole kohustust käitumisele ja hoolsusele lisada kirjalikku 

tagasisidet. Klassijuhataja teeb seda sel juhul, kui ei ole lastevanematele eraldi 

hindamiskriteeriumeid laiali saatnud. 

Otsustati :  

Võtta teadmiseks ja kiita heaks päevakorrapunktides 1-2 esitatud info. 

 

3. Uute liikmete valimine hoolekogusse. 

Eiko Tammist – hoolekogusse on vaja uut liiget, Talvi Saar´e asemele, kuna ta ei saa 

hoolekogutöös osaleda enam vanemate esindajana – mõlemad lapsed lõpetasid 2019 aastal 

kooli.  

Valituks osutusid : 

Kristiina Välja (18 poolthäälega); 

Helina Pärnpuu (19 poolthäälega); 

Tarmo Tamm (18 poolthäälega). 

 

Eiko Tammist      Talvi Saar 

koosoleku juhataja     protokollija 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 


