Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku
PROTOKOLL
Koosoleku aeg: 29.11.2021

Algus: 19.00

Lõpp: 20.30

Koht: Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Koosolekul osalesid: vanemate esindaja ja hoolekogu esimees Arvi Tallo, vanemate esindaja ja
hoolekogu sekretär Kaire Kovalevski, vanemate esindajad Tarmo Tamm, Eiko Tammist, õpetajate
esindajad Kätlin Laur, Regina Arnemann, õpilaste esindaja Gertrud Liebenau, volikogu esindaja
Aleksander Vilinurm, koosolekul ei osalenud vanemate esindaja Heili Tohv ja Kristiina Välja.
Hoolekogu koosolekul osales Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor Erli Aasamets ja
õppealajuhataja Kairi Kaldoja.
Traditsiooniline koosolek lapsevanematele ja hoolekogule.
Koosolekul sõnavõtuga alustas Erli Aasamets
PÄEVAKORD
1.(2.) Õpilaskodu kodukorra ja päevakava paranduste kohta arvamuse andmine.
2.(3) Kokkuvõte hoolekogu tööst.
3.(1.) Hoolekogu koosseis.
4. Info:
4.1. 2021. aasta eelarve täitmisest; (15.11.2021 seis)
4.2. 2022. aasta eelarvest; (eelarveprojekt seisuga 15.11.201)
4.3. ülevaade I poolaasta õppe- ja kasvatustööst.

Muudatus päevakorras! Alustasime päevakorra punktiga nr.3. Saarde vald ehk koolipidaja jõudis
kinnitada hoolekogukooseisu. Tervitame uusi liikmeid: volikogu esindaja Aleksander Vilinurm ja
õpilaste esindaja Gertrud Liebenau.
Tänases päevakorras õpilaskodu kodukorra ja päevakava paranduste kohta arvamuse andmine.
Päevakava on ühesugune 1-12 klassini.
14.00-16-00 minu vaba aeg – Vaba aeg on õpilasele, kes oskab seda kasutada ja kellel on
õppetöö korras.
Tekitas küsimusi kuidas kontrollitakse kellaaegadest kinni pidamist (just öörahu algust). Vastajaks
Gertrud: õpetaja käib kontrollimas.

Päevakava muudatused üle vaadatud ja arvamus antud. Kõik nõus.
Hügieen on probleem, sellega tegeletakse.
Õpilaskodu avalduse saab esitada lapsevanem, kui laps on alaealine. Jaanuaris parandus
õpilaskodu vastuvõtu tingimustes (ei saa panna tuba kinni, et äkki mul on vaja).
5 aastat tagasi oli õpilaskodus kuni 32 õpilast, siis nüüd on 40-45.
Ülevaade K-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu tööst 2020-2021
Arutlusel on olnud palju teemasid ja jagatud omajagu infot.
*Õpilaste koolivastuvõtmise kord, *muudatus käitumishindes(pole enam numbriline),
*distantsõppe korraldamine, *PÕK õppekava muudatus (valikaine kursus),*GÜM õppekava
muudatus, *ülevaade kooli struktuuriüksuste tööst, *hinnang huviharidusele 2021/22, *ülevaade
üldtööplaanist 2022 eelarveprojekt ja investeeringute kavandamine, *kooli kontaktõppe
korraldamine- selgitused testimisete korraldamise kohta, *e-õppepäevade korraldamine –
25.02,14.04.
2022.aasta hoolekogu tööplaan kinnitatud.
2021.a eelarve täitmisest
Küttearved suuremad – aknad peavad olema avatud. Kanalisatsioonitrassi avariiremont neelas
osa eelarvest, mida ei osanud prognoosida, samuti energiakandjate (elekter ja küte) väga suur
hinnatõus.
Sõna on õppealajuhatajal Kairi Kaldojal:
Ülevaade 1. poolaasta õppe -ja kasvatustööst.
Puudumiste arv on mitmekordistunud: erinevad haigused ja karantiinid tõstavad seda arvu. Kui
eelnevatel aastatel oli puudumisi õppeaasta jooksul kokku 24 000 tundi siis nüüd on esimeseks
poolaastaks juba 17 000 täis.
Tänusõnad vanematele, kes ka väiksemate haigustunnustega jätavad lapsed koju.
1.dets. eesmärk pole hinne välja punnitada vaid anda õpilasele, kellel puudumisi palju oma asju
parandada ja korda seada, et tulemus oleks hea. Võrdlusi saame teha järgmisel koosolekul.
Tunniplaan läheb muutmisse jaanuaris ja ka märtsis seoses õpetajate õppima minekuga.
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