
 
August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku  
 
PROTOKOLL 
  
Karksi-Nuia        14.06.2022 nr 
 
 
 
Algus 18.30, lõpp 20.30 
 
Osalesid: Jaak Israel, Meelis Rull, Kristjan Hunt, Elika Klettenberg, Liis Märtson, Andi 

Sõmmer, Arvo Maling, Marina Kangro, Katrin Johanson, Helena Maling, Silvi 
Hannus.  

Puudus: Rando Ruusväli 
Koosoleku juhataja: Meelis Rull 
Protokollija: Elika Klettenberg 
 
PÄEVAKORD: 

1. Ülevaade AKG rahulolu-uuringust ning koolilõpetamistega seotud andmetest;  
2. Tunnustamine; 
3. Koolihoone ventilatsiooniprobleemide lahenduse ning söökla remondi arengute 

hetkeseis; 
4. Õpilaste motiveerimisvõimalused kohaliku erasektori poolt; 
5. Kohapeal algatatud küsimused. 

 
 
1. Ülevaade AKG rahulolu-uuringust ning koolilõpetamistega seotud andmetest 
KUULATI: 
J. Israel andis ülevaate August Kitzbergi nim. Gümnaasiumis (AKG) läbiviidud rahulolu-
uuringust ning esitas lühikokkuvõtte koolilõpetamisega seonduvast. Materjalid protokollile 
lisatud.  
 
Küsimused, vastused, kommentaarid: 
Sisuline arutelu päevakorrapunkti osas (mh käitumisprobleemid koolis, koolikiusamine, 
lahendamine uue õppeaasta alguses). 
M. Rull: palun hääletada, kes on nõus, et  järgmine hoolekogu toimub septembrikuu 2. 
nädala kolmapäeval? 
Kvoorum: poolt ühehäälselt.  
 
OTSUSTATI:  

1. Võtta arutatud informatsioon teadmiseks ning järgmine hoolekogu koosolek toimub 
septembri 2. nädalal.   

 
 
2. Tunnustamine  
KUULATI: 
J. Israel: esitas tunnustamiseks „Aasta haridusjuht“ konkursile AKG õppejuht Marika 
Mäekivi (iseloomustus protokollile lisatud).  
 
 



Küsimused, vastused, kommentaarid: 
M. Rull: palun hääletada, kes on nõus, et  kinnitada tunnustustaotlus esitatud kujul? 
Kvoorum: poolt ühehäälselt.  
 
OTSUSTATI:  

1. Kinnitada tunnustamise taotlus esitatud kujul.  
 
 

3. Koolihoone ventilatsiooniprobleemide lahenduse ning söökla remondi arengute 
hetkeseis 

KUULATI: 
M. Rull: milline on hetkeseis koolihoone ventilatsioonisüsteemi probleemide lahendamise 
ning söökla remondi arengust? 
 
Küsimused, vastused, kommentaarid: 
Sisuline arutelu kooli renoveerimisprojekti osas. 
A.Maling: Ventilatsiooni osas suurem osa taotletud maakonna arendusfondist. Endiselt 
hankes. Koolisöökla osas remonditakse katuse osa.  
M. Rull: ehituskoosolekutele protsesside läbiarutamiseks peab kaasama ka asutuse juhti. 
Kas teha vallale sellesisuline pöördumine aruteludes osalemiseks?  
Kvoorum: poolt ühehäälselt. 
 
OTSUSTATI:  

1. M. Rull informeerib vallavanemat AKG direktori kaasamiseks renoveerimist 
puudutavatele koosolekutele.  

 
 
4. Õpilaste motiveerimisvõimalused kohaliku erasektori poolt 
KUULATI: 
M. Rull: kas kool on koondanud ettepanekud ja mõtted õpilaste motiveerimisvõimaluste 
osas? Milliseid saavutusi või millistel teemadel saaksid kohalikud ettevõtjad õpilasi 
tunnustada? 
 
Küsimused, vastused, kommentaarid: 
J. Israel: seoses õppeaasta lõpu ja vilistlaste kokkutuleku korraldamisega ei ole olnud 
võimalust teemat tulemuslikult arutada. Esitan selle arutamiseks koolihooaja viimasel 
õpetajate koosolekul.  
H. Maling: mõte, et motiveerimine ei peaks olema seotud ainult õppeedukusega, vaid üldise 
aktiivsusega.  
 
OTSUSTATI: 

1. Anda päevakorrapunktis käsitletud informatsioon arutamiseks AKG kooliperele, 
tagasisidestamine järgmiseks hoolekogu koosolekuks.  

 
 
5. Kohapeal algatatud küsimused 
KUULATI: 
L. Märtson:  
1) AKG 5. kl tüdrukud tegelevad ettevõtlusega (müügitegevus üllatuspakkide näol), mida 
klassijuhataja ja sotsiaalpedagoog mingitel põhjustel pärssisid. Kool on liitunud Ettevõtliku 
kooli programmiga, siis milles seisnes tegevuse peatamine? 



2) esimesse klassi minevate laste vanemad küsivad, kas lasteaia õpetajatel võiks olla 
võimalus anda soovitusi laste samasse klassi paigutamise osas? 
 
Küsimused, vastused, kommentaarid: 
1) J. Israel: hetkel juhtkonnal informatsioon antud küsimuses puudub. Kindlasti uurin 
asjaolaliste käest ning edastan info hoolekogule. Igasugune müügitegevus tuleb loomulikult 
eelnevalt kooskõlastada kooli juhtkonnaga arusaamatuste vältimiseks ja probleemide 
ennetamiseks.  
A.Maling: õpilasfirmad tuleb kindlasti registreerida.  
L. Märtson: kahtlemata vajavad õpilased minifirmadega tegelemiseks vastavat nõustamist.  
M. Rull: õpilaste ettevõtlikkus tuleb kanaliseerida (tulevased projektid, koolide vaheline 
koostöö, laadad jms). Teen ettepaneku järgmisel õppeaastal teema suurema täheleapnu alla 
tuua.  
2) J. Israel: ilmselt on põhjusteks mh sõprussuhted. Laste jaotamise klassidesse otsustab 
kool. Üldjuhul, kui on võimalik, arvestatakse soovitustega, kuid koolis alustatakse ikkagi nn 
puhtalt lehelt.  
 
OTSUSTATI: 

1. Võtta päevakorrapunktis käsitletud informatsioon teadmiseks; 
2. J. Israel uurib müügitegevusega seotud küsimust asjaosaliste käest ning informeerib 

sellest hoolekogu.  
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Meelis Rull       /allkirjastatud digitaalselt/ 
Koosoleku juhataja     Elika Klettenberg 
       Protokollija 


