August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku
PROTOKOLL
Karksi-Nuia

19.04.2022 nr

Algus 18.30, lõpp 21.30
Osalesid: Jaak Israel, Meelis Rull, Kristjan Hunt, Elika Klettenberg, Liis Märtson, Andi
Sõmmer, Arvo Maling, Rando Ruusväli, Marina Kangro, Katrin Johanson, Helena
Maling, Marika Mäekivi.
Puudus: Silvi Hannus
Koosoleku juhataja: Meelis Rull
Protokollija: Elika Klettenberg
PÄEVAKORD:
1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele ning kooli isikuandmete
töötlemise korra projektile;
2. Koolihoone ventilatsiooniprobleemide lahenduse ning söökla remondi arengute
hetkeseis;
3. Liiklusohutus ja selle parandamise võimalused;
4. Õpilaste motiveerimisvõimalused kohaliku erasektori poolt;
5. Kohapeal algatatud küsimused.
Seoses 12.04. toimunud traagilise liiklusõnnetusega, milles hukkus AKG õpilane, alusati
hoolekogu koosolekut leinaseisakuga.
1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele ning kooli isikuandmete
töötlemise korra projektile.
KUULATI:
J. Israel andis ülevaate August Kitzbergi nim. Gümnaasiumi (AKG) õppekava üldosas
sisseviidavatest muudatustest ning tutvustas AKG isikuandmete töötlemise korra projekti
(protokollile lisatud).
Küsimused, vastused, kommentaarid:
Sisuline arutelu päevakorrapunkti osas (ülevaade võimalustest A ja B võõrkeelte valikul
ning õppekäikude korraldamitel nii aine kui erinevate projektide raames; I kooliastme
õpioskuste aine sisu; täpsustavad küsimused isikuandmete kaitse korra projekti foto-, audioja videomaterjalide kogumise ja säilitamise ning lapsevanema kirjaliku nõusoleku kohta).
M. Rull: Mulgi kultuurialast temaatikat võiks rohkem õppekavasse põimida..
A. Maling: viia temaatika ka põhikooli tasemele.
E. Klettenberg: edaspidiseks arutamiseks õpikeskkonna laiendamise võimalused kohaliku
erasektoriga koostöös.
M. Rull: palun hääletada, kes on nõus, et J. Israeli poolt esitatud õppekava üldosa
muudatusettepanekud ja kooli isikuandmete töötlemise kord on koostatud lähtuvalt
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest jt õigusaktidest ning on nende õigusaktidega
kooskõlas.
Kvoorum: poolt ühehäälselt.

OTSUSTATI:
1. Esitatud kooli õppekava muudatused ning isikuandmete kaitse kord on koostatud
lähtuvalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest jt õigusaktidest ning on nende
õigusaktidega kooskõlas.
2. Ülevaade koolihoone ventilatsiooniprobleemide lahenduse ning söökla remondi
hetkeseisust.
KUULATI:
M. Rull: milline on hetkeseis koolihoone ventilatsioonisüsteemi probleemide lahendamise
ning söökla remondi arengust?
Küsimused, vastused, kommentaarid:
Sisuline arutelu kooli renoveerimisprojekti osas.
A.Maling: Täisrekonstrueerimist ei tehta; hetkel AKG osas ventilatsioonisüsteemide
projekteerimise lähteülesande koostamine. Söökla remondiks eelprojekt tehtud ja hankes.
M. Rull: kas me räägime ainult ventilatsioniprojektist? Projekteerijate leidmine?
L. Märtson: Ventilatsiooni-ja küttesüsteemide projekteerimine tehakse ühe osana.
Projekteerija peaks tulema kohapealse olukorraga ka tutvuma. Vajalik spetsialistide
kaasamine.
OTSUSTATI:
1. Võtta päevakorraspunktis arutatud informatsioon teadmiseks.
3. Liiklusohutus ja selle parandamise võimalused
KUULATI:
Mis on hoolekogu arvamus, kas leidub ideesid, millega liiklusohutuse tõstmiseks
Maanteeameti poole pöörduda, arvestades olukorda, et ühelpool riigimaanteed on kool,
teisel lasteaed ja noortekeskus? Kas hoolekogult toimub ideekorje ja pöördujaks on vald?
Küsimused, vastused, kommentaarid:
Ssisuline arutelu liiklusohutuse tõstmise võimalsute üle.
A.Maling: tegemist on riigimaanteega, vald saab teha ettepanekuid.
L. Märtson: ka siin küsimuses oleks spetsialistide kaasamine asjakohane.
A. Maling: tuleks ära oodata õnnetust puudutav uurimistulemus.
Soovitused kvoorumilt:
1) piirkiiruse vähendamist alates muusikakoolist Ärimajani 30 km/h;
2) kiirusetõkete/liikluskünniste (lamavate politsenike) paigaldamist;
3) kiiruskaamerate paigaldamist;
4) läbi rääkida ristmikul asuva eravalduses oleva aia nurga eelmaldamiseks (parema
nähtavuse tagamiseks ülekäigurajale) valduse omanikuga;
5) tõsta laste teadlikkust ohutust liiklemisest (liikluskasvatus);
6) liikluspatrulli esinemissageduse tõstmist;
7) jalakäijate tunnel/sild;
8) piirdeaedade paigaldamist, mis vähendaks võimalust astuda maanteele enne
ülekäigurada;
9) rekate suunamist teatud kellaaegadel kõrvalmaanteedele;
10) ülekäiguraja märkide valgustamist.

M. Rull: teen ettepaneku koondada pakutud soovitused ühiselt Karksi-Nuia lasteaia
hoolekoguga ning esitada need kirjalikult Mulgi Vallavalitsusele. Kirjad koostavad M.
Rull ja L. Märtson. Palun käega märku anda, kes on ettepaneku poolt?
Kvoorum: poolt ühehäälselt.
OTSUSTATI:
1. Koostada Karksi-Nuia Lasteaia hoolekoguga ühine kirjalik pöördumine
Vallavalitsusele. liiklusohutuse parandamise eesmärgil. Kirjad koostavad Liis
Märtson ja Meelis Rull.
4. Õpilaste motiveerimisvõimalused erasektori poolt.
KUULATI:
M. Rull: hetkel teadaolevalt ei ole piirkonnas tegutsevad ettevõtted seotud koolilaste
motiveerimisega. Milliseid võimalusi näeb kool? Milliseid saavutusi või millistel teemadel
saaksid kohalikud ettevõtjad õpilasi tunnustada?
Küsimused, vastused, kommentaarid:
Sisuline arutelu õpilaste motiveerimisvõimalustest eraettevõtjate poolt.
M. Mäekivi: reaalainete saavutused nt olümpiaadidel maakondlikes ja riiklikes arvestustes
jms;
J. Israel: erinevatesse projektidesse on eraettevõtteid kaasatud;
L. Märtson: järjepidevuse põhimõte;
M. Rull: teen ettepaneku anda teema koolisiseks arutamiseks (õppenõukogu,
õpilasomavalitsus), et oleks võimalik statuut välja töötada juba uueks õppehooajaks. Palun
hääletamiseks märku anda, kes on ettepaneku poolt.
Kvoorum: poolt ühehäälselt.
OTSUSTATI:
1. Anda päevakorrapunktis käsitletud informatsioon arutamiseks AKG kooliperele,
tagasisidestamine järgmiseks hoolekogu koosolekuks.
5. Kohapeal algatatud küsimused.
KUULATI:
M. Rull: milline on hetkeline seis kogukonda saabunud ukrainlaste abistamisvõimaluste
osas?
Küsimused, vastused, kommentaarid:
M. Mäekivi andis ülevaate haridustee jätkamise võimaluse pakkumisest AKG-s Ukrainast
tulnud lastele ning nende kogukonda kaasamisest. Hetkel käsil mh asjaajamisküsimuste
lahendamine. Vajalik igakülge kogukondlik toetus. Esmatarbeesemete soetamine nimekirja
alusel ei ole sobiv lahendus.
A. Sõmmer: kogukondliku fondi loomine laste ja nende hooldajate toetamiseks, ettevõtete
kaasamine.
E. Klettenberg: hädavajalik tugispetsialistide kaasamine laste vaimse tervise toetamiseks traumateadlik märkamine ja sekkumine.
M. Rull: infovahetus ukrainlaste vajaduste väljaselgitamiseks (materjalid, rahaline toetud
jms).

