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HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Koosoleku toimumise aeg 30.august 2022  

Koosolek algas kell 18.00 Koosolek lõppes 20.45 

Koosoleku toimumise koht Sambla 18, Kilingi-Nõmme 

Koosolekul osalesid: Arvi Tallo – hoolekogu esimees, vanemate esindaja 
Aleksander Vilinurm – volikogu esindaja 
Martti Rooden – vanemate esindaja 
Kristiina Välja – vanemate esindaja 
Tarmo Tamm – vanemate esindaja 
Gertrud Liebenau – õpilaste esindaja 
Tony Malva – vilistlaste esindaja 
Regina Arnemann  – õppenõukogu esindaja 
Kätlin Laur – õppenõukogu esindaja 

Koosolekult puudusid: Eiko Tammist – vanemate esindaja 
Reiko Kuusk – vanemate esindaja 
Kaire Kovalevski – vanemate esindaja 

Koosolekul viibisid: Erli Aasamets – Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor 
Kairi Kaldoja – Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppealajuhataja 
Reili Reintam – Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaskodu juhataja 
Armand Kielas – Saarde Kommunaal veokorraldaja 

Koosolekut juhatas: Arvi Tallo Koosolekut protokollis: Kristiina Välja 

 
Enne päevakorra kinnitamist tutvustasid hoolekogu liikmed end teineteisele. 
Direktor Erli Aasamets andis ülevaate hoolekogu ülesannetest mis tulenevad erinevatest õigusaktidest ning 
milliste teemade osades on koolipoolsed ootused algaval õppeaastal. 
 
PÄEVAKORD: 
 

1. Ülevaade kooli struktuuriüksuste tööst 2021/22. õppeaastal. 
2. Hinnang huvitegevuse, pikapäevarühmade ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta. 
3. Ülevaade hoolekogu pädevuses olevate kooli dokumentide uuendamisest. 
4. Ülevaade 2022/23. õa üldtööplaanist. 
5. Ülevaade 2023. a eelarveprojektist. 
6. 2022/23. õppeaasta hoolekogu tööplaani kinnitamine. 

 
1. Ülevaade kooli struktuuriüksuste tööst 2021/22. õppeaastal. 

Erli Aasamets esitab õpitulemuste kokkuvõte kooliastmeti. 
 2018/19. õa 2019/20. õa 2020/21. õa 2021/22. õa 

 
edukus

1 
kvaliteet2 edukus kvaliteet edukus kvaliteet edukus kvaliteet 

I kooliaste 100% 77% 100% 88% 100% 85,4% 100% 85% 

II kooliaste 100% 58% 100% 61% 95% 56% 95,9% 58% 

III kooliaste 96% 47% 98% 49% 92% 36% 100% 38% 

gümnaasium 94,5% 24% 89% 44% 96% 30% 90,7% 26% 

Kool 98% 55% 98% 63% 97% 53% 98,5% 54% 

                                                 
1 Edukus – positiivsed hinded 
2 Kvaliteet – hinded „4“ ja „5“ 
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Kogu õppeaasta tulemuslikkus on ootuspärane. Positiivsena saab esile tuua, et distantsõppe järgsel 
aastal on stabiliseerumas õppeedukus. 

Kairi Kaldoja lisab, et tugistruktuuride (eripedagoog, logopeed, õpiabirühmad, individuaalsed õppekavad jmt) 
maht ja töö hakkab vilja kandma. 
Erli Aasamets selgitab eelmise õppeaasta analüüsi ja tulemuslikkuse hindamisel esile kerkinud järeldusi: 

o tulemusnäitajad õppetöös hakanud jõudma pandeemiaeelsele tasemele; 

o näitajad, mis on seotud varasemate õppeaastate konkreetsete eesmärkide (ennastjuhtiv õppija, 
tagasiside, autonoomia) ning mille realiseerimine sõltub koolisisestest teguritest, ületavad statistilise 
usaldusväärsusega vabariigi keskmisi (Lisa 5.1); 

o tegevusnäitajad, mis on seotud otsese suhtlemisega (arenguvestlused laste ja vanematega, 
koostöövestlused töötajatega, partnerlussuhted majast väljas), ei ole pandeemiast taastunud; 

o kooliväliste tegurite (COVID 19 levik ja testimine, sõjapõgenikud Ukrainast, energiakandjate hüppeline 
hinnatõus, eelarveliste vahendite suunamine avariide likvideerimisele) mõju olnud märkimisväärselt 
segav üldtööplaanis ja arengukavas seatud tegevuste ning eesmärkide ellu viimisel. 

Õppenõukogu andis sisehindamise viies valdkonnas läinud õppeaasta tegevusi analüüsides tulemuslikkusele 
hinnangud järgmiselt: 

valdkond hinnang 

õppe- ja kasvatustöö alane tegevus hea 

juhtimine hea 

personalijuhtimine hea 

kaasamine ja koostöö  hea 

töö- ja õpikeskkond rahuldav 

Hoolekogu võttis esitatud info teadmiseks 
 

2. Hinnang huvitegevuse, pikapäevarühmade ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta. 
Erli Aasamets esitab ülevaate huvitegevuse, pikapäevarühmade ja õpilaskodu tegevusest. 
Huvitegevusse kaasatud õpilaste arv. 

  2017/18. õa. 2018/19. õa. 2019/20. õa 2020/21.õa 2021/22.õa 

  Õpilaste arv 341 Õpilaste arv 
340 

Õpilaste arv 
331 

Õpilaste arv 
332 

Õpilaste arv  
328 

Kooli huviringides 
osalejad 

258 75,7% 225 66,2% 229 69,2% 216 65,1% 207 63% 

Väljaspool kooli 
huviringides 

124 36,4% 194 57,1% 159 48,2% 144 43,4% 140 42,8% 

Kõik 
huvitegevuses 
osalejad kokku 

272 79,8% 281 82,6% 270 81,6% 243 75% 228 69,7% 

Ei osale  69 20,2% 59 17,4% 61 18,4% 83 25% 99 30,3% 

Riiklikult toetatavate õpilaskodu õpilaste tulemuste ülevaade. 

Õppeaasta Keskmine hinne Madalaim 
keskmine 

Kõrgeim keskmine Osalemine 
huviringides 

2017/2018 3,8 3,1 4,9 87 % 

2018/2019 4,1 3,0 5,0 67 % 

2019/2020 3,8 2,8 4,7 80% 

2020/2021 3,6 3,1 4,5 67% 

2021/2022 3,7 2,2 4,3 73% 

Pikapäevarühmade tegevus 2021/22 õppeaastal: 
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Rühmi – 3 
Õpilasi – 107 
Ametikohti – 1,46 
Tekkis arutlus kooliväliste tasuliste huvitegevuste kohta ning vastava teabe vanematele edastamisest. Anti 
soovitus, et kool jagab pakutavat teavet vanematele läbi e-kooli. 
Erli Aasamets kutsus hoolekogu liikmeid üles leidma vanemate ning kogukonna liikmete hulgast aktiivseid 
partnereid, kes oleksd valmis panustama projektipõhiselt, sh ka näiteks ühekordselt, erinevate põnevate 
tegevuste tutvustamisel õpilastele – eelkõige 5.-9. klassidele ja positele ning seda ka õhtuti või 
nädalavahetustel. 
 

3. Ülevaade hoolekogu pädevuses olevate kooli dokumentide uuendamisest. 
Erli Aasamets andis ülevaate kooli plaanist dokumentide uuendamisel: 

- põhikooli õppekava üldosa –  november, jaanuar, juuni 
- gümnaasiumi õppekava üldosa – november, jaanuar, juuni 
- 2023.a eelarve – november, jaanuar 
- sisehindamise aruanne - november 
- kooli vastuvõtu kord – jaanuar  
- arengukava koostamisest - jaanuar 

Kairi Kaldoja selgitas õppekavadega tehtud ja tehtavat tööd ning tutvustas muudatusi, mis on põhilisilt 
tagasiside andmise osas. 
Arutleti e-koolis erinevate tagasiside tähistamise osas ning jõuti üksmeelele, et erinevaid tähiseid võiks olla 
vähem. Vanemad sõnastasid oma ootusena, et õpetajatelt kirjeldava tagasiside oleks jätkuvalt toetavalt 
sõnastatud. 
 
Kell 18.50 saabus hoolekogu liige Tarmo Tamm ja Saarde Kommunaali veokorraldaja Armand Kielas 
 

4. Ülevaade 2022/23. õa üldtööplaanist. 
Erli Aasamets andis ülevaate algava õppeaasta üldtööplaani suundadest. Kavandatud on kolm e-õppe päeva: 
14.november, 3.veebruar ja 6.aprill ning need on töötajatele koolitus- ja arendustegevuste päevad. Uue 
õppeaasta jooksul peame valmis saama sisehindamise aruande ning koostama arengukava. 
Arutlus tekkis kooli õpi- ja töökeskkonna teemal ning lepiti kokku, et kool annab hoolekogule teada, milliseks 
kujuneb energiatõhususe meetme otsus kooli kütte- ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimise osas. 
Kairi Kaldoja juhtis tähelepanu tugistruktuuride tööks sobivate väikeste õpperuumide puudumisele, mis 
raskendab oluliselt optimaalse tunniplaani koostamist. 
Saarde Kommunaali veokorraldaja Armand Kielas andis ülevaate õpilasliinidest ja sõidugraafikutest. 
Põhimõtteliselt on esikohale seatud turvalisus ning laste bussis viibimise aja pikkus. Liine on optimeeritud nii, 
et lapsed sõidaksid vähem aega bussis ja et kõik lapsed jõuaksid kooli õigeaegselt. Esialgse vanematelt 
laekunud teabe põhjal hakkab Lodja ringil koolibussi kasutama rohekme lapsi kui seni ning kõik peaksid ära 
mahtuma ühte busii. 
 

5. Ülevaade 2023. a eelarveprojektist. 
Erli Aasamets teavitas, et 2023. a eelarveprojekti suunised peaksid pidajalt tulema 1.septembril ning 
prognooside põhiselt ei ole eeldada eelarve olulist suurenemist. 
Lepiti kokku, et eelarve projekti arutatakse järgmisel hoolekogu kohtumisel 
 

6. 2022/23. õppeaasta hoolekogu tööplaani kinnitamine. 
Vaadati üle algava õppeaasta hoolekogu tööplaan (Lisa 1) ja otsustati see ühehäälselt kinnitada. 
 
Arvi Tallo      Kristiina Välja 
Koosoleku juhataja     Protokollija 
[digiallkiri]      [digiallkiri] 
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TÖÖPLAAN 2022/23. õppeaastal 
7.november 2022, virtuaalkohtumine vanematega 

1. Õppeaasta alguse tulemused 
2. Sisehindamise ülevaade 
3. Info: 

a. lastevanemate koosoleku ette valmistamine 

28.november 2022, vanemate üldkoosolek 

1. Kokkuvõte hoolekogu tööst. 
2. Sisehindamisaruande tutvustus 
3. Info: 

a. 2022. aasta eelarve täitmisest; 
b. 2023. aasta eelarvest; 

30.jaanuar 2023 

1. I poolaasta õppe- ja kasvatustöö tulemustest 
2. Kokkuvõte 2022. aasta eelarve täitmisest. 
3. Arvamuse andmine kooli dokumentatsiooni redaktsioonidele. 
4. Info: 

a. lastevanemate koosoleku ette valmistamine 

6.veebruar 2023, virtuaalkohtumine vanematega 

1. Ülevaade õppe- ja kasvatustöö tulemustest 
2. Info 

6.märts 2023, hoolekogu virtuaalkoosolek 

1. Arvamuse andmine kooli dokumentatsiooni redaktsioonidele. 
2. 2023. aasta eelarve ja investeeringud. 
3. Info 

12.juuni 2023 

1. Õppeaasta esmane kokkuvõte. 
2. Uue õppeaasta ettevalmistuse käik. 
3. Info 

30.august 2023 

1. Ülevaade kooli struktuuriüksuste tööst 2021/22. õppeaastal. 
2. Hinnang huvitegevuse, pikapäevarühmade ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta. 
3. Ülevaade hoolekogu pädevuses olevate kooli dokumentide uuendamisest. 
4. Ülevaade 2023/24. õa üldtööplaanist. 
5. Ülevaade 2024. a eelarveprojektist. 
6. 2023/24. õppeaasta hoolekogu tööplaani kinnitamine. 


