KiNG HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
31.08.2020
Koosoleku algus: 19.00
Koosoleku lõpp: 20.55
Koosoleku läbiviija: Erli Aasamets
Protokollija: Kristiina Välja
Osalejaid: Heili Tohv, Helina Pärnpuu, Tarmo Tamm, Eiko Tammist, Kristiina Välja, Arvo Tallo,
Kätlin Laur, Regina Arnemann, Kirsika Kivilo, Peep Paimre, Annika Viibus.
PÄEVKORD:
1. Ülevaade kooli struktuurüksuste tööst 2019/20. õppeaastal.
- ülevaatlik tabel õppeaasta õppetöö tulemustest. Viimase kolme aasta gümnaasiumi
õppeedukus on kasvav.
- tabel huvitegevustesse kaasatud õpilaste arvudest. Pandeemia tõttu huviringide tegevused
katkesid, kuid aprillist hakkasid värskes õhus juba trenni lubatud piirarvuga õpilastega.
- huviringide rohukuse tõttu on olnud mitu aastat arutlusel, kas kehtestada ringides osalejate
alammäär. Sel aastal hoolega jälgida huvitegevuse täitumist ja vajadusel kiiresti ning paindlikult
teha ümberkorraldused.
- tabel riiklikult toetavate õpilaskodu õpilaste tulemuste ülevaade. Õpilaskodus 56 kohta;
isolaatorina kasutatakse külaliskorterit õpilaskodus. Sel aastal on 10.klassi õpilasi juurde toonud
kooli mahukas ja süsteemne reklaam erinevates sotsiaalmeedia kanalites alates jaanuarist ning
ka õpilaskodusse riigikaitse lisaeriala. Arutlusel oli, et õpilaskodu vajaks lisa tööjõudu, et 2 korda
kuus oleks õpilaskodu lahti ka nädalavahetusel.
- 2020/21 on pikapäevarühmad tasuta kuni kella 15-ni. Kogutakse avaldusi.
- õpilaste, vanemate ja õpetajate rahuloluküsitlus. Sel aastal tuli positiivsena välja just see, et
lapsevanemad on väga rahul õpetajate ja koolipoolse toetusega distantsõppe ajal.
- KiNGi kooliperest sai tunnustust põhikooli õpetaja Elli Altin ning 2020 Pärnumaa tegu Öömaru.
- 18.märtsil algasid koolis remonttööd. Ehitati 2 väikeklassi, remonditi 3 klassiruumi, ehitati välja
kodundusklass ja õppeköök õpilaskodu I korrusel, vilistlaste abil vahetati välja kahe arvutiklassi
arvutipark, remonditi kunstiklassi ruum ja paigaldati valguskaablid kinnistul erinevate hoonete
vahel kiire internetiühenduse tagamiseks.
2. Hinnang huvitegevusele, pikapäevarühmade ja õpilaskodu vajaduste ja töökorralduse kohta.
Pidada vajalikuks jätkata huvitegevuse ringide, õpilaskodu ja pikapäevarühmadega.

3. Arvamuse andmine:
3.1 kooli uue perioodi arengukaval projektile
Uues arengukavas suuri suundumuste muudatusi ei tule. Arutlusele tuli investeeringute kavas
puuduolevad aastaarvud. Arutleti selle üle, et tuleks uurida spetsialistide käest, kuidas
rekonstrueerida praegu 60 aastat vana koolimaja. Uisapäisa investeeringuid pole vaja teha.
Arutelu käigus otsustati lisada selgitav lause, miks ei ole keskkonna arenduse tabelis
aastanumbreid taga.

Õpilaste arvu prognoosist tulenevalt tuleks gümnaasiumiastmesse õpilase vastuvõtu jätkamine
kavandada kindlasti vähemalt 2025 aastani.
Kiita heaks arengukava projekt ning koolil saata see kehtestamiseks kooli pidajale
3.2 kooli põhimääruse projektile
Kiita heaks kooli põhimäärus projekt ning koolil saata see kehtestamiseks kooli pidajale
3.3 kooli kodukorrale
Kodukorrale tuli kokku 30 parendusettepanekut kooliastmekojalt, haridusministeeriumist.
Uuenduslikuks kohaks just nakkushaigusest tekkiv oht teistele inimestele. Seetõttu on
kehtestatud rangemad reeglid ning iga laps, kes köhas/nohus, peab koju jääma.
Kiita heaks kodukorra projekt.
3.4 kooli õpilaskodu kodukorrale
Õpilaskodu kodukorras üks uuendus. Õpilased, kellel õppimine korras, võib kasutada tahvel- ja
sülearvutit oma toas. Tavaliselt kasutavad õpilasi arvutit selleks ettenähtud ruumis teatud aja
jooksul.
Kiita heaks õpilaskodu kodukorra projekt.

4. Ülevaade hoolekogu pädevuses olevate kooli dokumentide uuendamisest.
5. Ülevaade 2020/21. õa üldtööplaanist.
-söögikorrad hajutatud, klassides desovahendid, vahetundides õpilased hajutatud
6. Ülevaade 2021 eelarveprojektist ja investeeringute kavandamisest.
7. 2020/21. õppeaasta hoolekodu tööplaani kinnitamine.
8. Jooksvad küsimused.
- Koolikell heliseb hommikul koolipäeva sisse, 14.55 viimase tunni lõpus ja 16.15 ukse sulgemise
teavitamiseks. Õpetajad ise reguleerivad õppepäeva.
- Hommikune laste kooli toomine autoga on tekitanud probleeme, sest lapsevanemad peatavad
kooli sissekäigu ees ning takistavad liiklust. Tuleb teavitada lapsevanemaid peatama autot ka
bussipeatuses (mitte ristmikul), kui bussi seal ees ei ole.
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