
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku 

PROTOKOLL 

 

Koosoleku aeg: 31.08.2021  Algus: 19.00  Lõpp: 20.45 
Koht: Kilingi-Nõmme Gümnaasium 

Koosolekul osalesid: vanemate esindaja ja hoolekogu esimees Arvi Tallo (liitus koosolekuga 
20.00), vanemate esindaja ja hoolekogu sekretär Kaire Kovalevski, vanemate esindajad Heili 
Tohv, Kristiina Välja, Tarmo Tamm, Eiko Tammist (liitus koosolekuga 19.30),õpetajate 
esindajad Kätlin Laur ja Regina Arnemann, volikogu esindaja Peep Paimre, koosolekul ei 
osalenud õpilaste esindaja Gregor Kuru. 

 

Hoolekogu koosolekul osales Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor Erli Aasamets. 

Koosolekul sõnavõtuga alustas Erli Aasamets. 

Protokollis: Kaire Kovalevski. 

 

PÄEVAKORD 

1. Ülevaade kooli struktuuriükstuste tööst 2020/21. õppeaastal. 

2. Hinnang huvitegevuse, pikapäevarühmade ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta. 

3.Arvamuse andmine kooli dokumentatsiooni redaktsioonidele. 

4.Ülevaade hoolekogu pädevuses olevate kooli dokumentide uuendamisest. 

5.Ülevaade 2021/22. õa üldtööplaanist. 

6.Ülevaade 2022. a eelarveprojektist ja investeeringute kavandamisest. 

7.2021/22 õppeaasta hoolekogu tööplaani kinnitamine. 

 Infokirjad koolitöö korralduse kohta jõudsid veel augustikuu viimase päeva õhtul. Kooli 
otsus: meie tegeleme haridusega. Kui lapsevanem keeldub testist, siis laps isolatsiooni.  

 Augustis toimunud laager oli õnnestunud.  

 Kool ei saa olla kõigi asjade keskel, kool tegeleb sellega , mis on tema tugev külg. Duublit ei 
tehta , keraamikat on kogukonnas palju ning selle laiendamist ei kavanda.  

 Talile hakkab käima lõunast buss, vaatame , kuidas läheb ja toimib.  

 Pikapäevarühmade - vajadus olemas. Oodatakse busside väljumist ja huviringide algust. 

 Õpilaskodu vajalikkus - vajadus olemas. Õpilaskodus 36 last. 

Selle aasta eripära on , et kutseharidusasutustesse sisseastumiste arv on suurenenud. 

Õppenõukogu kinnitas 2021/22. õa üldtööplaani 30.-ndal augustil. 

Hübriid- ja e-õpet korraldama kavandatult ja pikemalt ette plaanitult. Novembris, jaanuaris 
ja aprillis üks päev ainuüksi selleks, et omandatud ei ununeks ning et oleksime uuteks 
ootamatusteks hästi valmis. Ka 25.veebruar on selline päev, kus riigipühajärgsel reedel ja 
kohe vaheajale minnes oleme kavandanud e-õppe päeva.  



10-ndast juunist alates kavandatakse klassireise, õppetööd väljaspool klassi jmt ning seega 
13.juuni tundidega õppepäeva asemele on kombineeritud õppetöö. 

Kavandatud on distants- ja hübriidõppe päevad - see tuleb hoida soe, et vajadusel jälle kõik 
ikka toimiks. 

(15.november, 28.jaanuar, 14. aprill) 

Hoolekogu tööplaani kinnitamine. Novembri esimesel nädalal virtuaalkoosolek, 29.november 
vanemate üldkoosolek, veebruari esimesel nädalal virtuaalkoosolek, 14.juuni ja 30. august 
koosolek koolis. Kõik nõus ja hoolekogu tööplaan kinnitatud! 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

     

Arvi Tallo     Kaire Kovalevski 

koosoleku juhataja    protokollija 


