
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku  

PROTOKOLL  

Koosoleku aeg: 01.02.2022       Algus: 20.00           Lõpp: 20.50  

Koht: Veebikoosolek 

Koosolekul osalesid: vanemate esindaja ja hoolekogu esimees Arvi Tallo, 

vanemate esindaja ja hoolekogu sekretär Kaire Kovalevski, vanemate esindajad  

Kristiina Välja, Heili Tohv ,õpetajate esindaja Regina Arnemann, õpilaste 

esindaja Gertrud Liebenau, koosolekul ei osalenud vanemate esindajad Tarmo 

Tamm, Eiko Tammist, õpetajate esindaja Kätlin Laur, volikogu esindaja 

Aleksander Vilinurm. 

Hoolekogu koosolekul osales Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor Erli 

Aasamets ja õppealajuhataja Kairi Kaldoja, huvijuht  Laine Ülemaante. 

Koosolekul sõnavõtuga alustas Erli Aasamets. 

PÄEVAKORD  

1. Kokkuvõte 2021. aasta eelarve täitmisest. 

2. Ülevaade 2022. aasta eelarvest ja investeeringutest. 

3. Info 

   1.  2021. a eelarve täitmise aruanne on valla raamatupidamises. 

    2. 2022. a eelarve projekt on kooli pidajale esitatud etteantud tingimuste alusel, 

st majandamiskulude kogusumma peab jääma 2021. a tasemele. Võrreldes 2021. a 

mai kuuga on 2022.a alguses küte hind kasvanud ca 50 % ja elekter ca 2 korda. 

Kooli eelarves tähendab see, et kui ca 170 000 € majanduskulude juures on varem 

olnud energiakandjad ca 60-70 t € siis uuel aastal tuleb neile arvestada ca 120 t €. 

Järelejääva ca 50 t € kõiki muid  majanduskulude artikleid (vesi, kanalisatsioon, 

ruumide korrashoid, hügieenivahendid, õppevahendid ja –materjalid, inventar jne) 

ära ei kata – selgelt hakkavad eelarveliste vahendite puudus kanduma õppe- ja 

kasvatustegevuse korraldamisesse ja tulemustesse. 

  3.   Kooli pidaja poolt on algatatud hoolekogu moodustamise ja töökorra 

muutmine. Kuna see saabus täna(01.02.21), siis ei ole jõudnud tutvuda. Saadame 

selle hoolekogule tutvumiseks kahe tööpäeva jooksul koos selgitustega, mida peab 



gümnaasium seal korras vajalikuks muuta. Asjakohane on hoolekogu liikme Heli 

Tohv’i ettepanek, et hoolekogu koosseisuga võiks tegeleda juunis, siis kui õpilased 

on lõpetanud. Sel juhul saaks uued hoolekogu liikmed aktiivselt kaasata augustis 

õppeaasta ette valmistusse, mis oleks igati produktiivsem , kui seda teha poole 

õppeaasta peal. 

 -        1.märtsiks tuleb teha muudatused – kui neid peetakse vajalikuks – kooli 

vastuvõtu korda. Eelmisel aastal sai see üle vaadatud ning toimis. Õpilaste 

tagasiside põhjal on see kord mõistetav ning oluliseks peetakse vestlus 

vastuvõtukomisjoniga. Seega sel aastal muudatusi vastuvõtu korras ei kavanda. 

 -       Distantsõppe korraldamise põhjused: 27.01 puudus 114 õpilast, 

haigestunud õpetajaid 11, halduspersonalist 4-st kokast 3 on haiguslehel. 

-        DÕP oli kavandatud kaheks päevaks (31.01 ja 01.02) kuid laienev 

haigestumise tõttu ja kooskõlas Terviseameti arutlusega pikendasime 

4.veebruarini (kaasa arvatud). 

-        Toidupakke ei olnud kahe päeva jaoks kavandatud sest 2 € eest poleks 

pakki midagi asjalikku saanud 

-        DÕP pikendamise otsuse tegime esmaspäeval. Hulgilaod oleks 

suutelised toidupakkideks ained tarnima alles neljapäevaks. Tagantjärele 5 € 

pakkide jagamine (ca 140 last käivad bussidega) ei ole otstarbekas, samuti ei 

ole hetkel inimesi, kes saaks neid pakke koostada. 

-      huviharidus samuti pausil, erandiks olümpiaadid. 

-      Uute klassijuhatajate kanditaatidega läbirääkimised käivad ja anname 

neist teada 15. veebruaril. Siinkohal tuleb koolis arvestada vähemalt kolme 

aastase tsükliga ning sellega, et on töötajaid, kes õpivad kõrgkoolides ning 

neid, kes on avaldanud soovi pensionile jääda. 

 

 

 

 

Arvi Tallo                                                                       Kaire Kovalevski             

koosoleku juhataja                                                          protokollija 


