Hoolekogu koosolek toimus: August Kitzbergi Gümnaasiumis
19.05.2021, algus 18:00 lõpp 19:50 nr.8
Kohal viibisid: Janne Tammaru, Daire Gorjatško, Meelis Rull, Silvi Hannus, Jaak Israel,
Laima Puur, Katrin Johanson, Lee Laugamets, Enno Teiter, Ade Laande
Puudusid: Arvo Maling, Egle Tšetšin
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Aasta õpetajate kandidaadid
Arvutioskuse õppekava 1.kooliastmele
Ventilatsiooni olukord ja lahendused
Kohal algatatud küsimused ja teemad

Arutatud päevakorra punktid ja vastuvõetud otsused:
1. Aasta õpetaja kandidaadid
Arutati/kuulati: Hoolekogu liikmetele on Mulgi valla haridustöötaja tunnustamise kolm
taotlust saadetud, nendega on tutvutud.
J. Israel tutvustab hetke kandidaate. Kandidaadid on aasta õpetaja, aasta noor õpetaja ja
teenekas õpetaja. Õpilasesindus peab kinnitama, lisama omapoolseid ettepanekuid. On
oodatud veel kanditaate ja ettepanekuid nende tegemiseks on aega kuni 31.augustini 2021.
2. Arvutioskuse õppekava 1.kooliastmele
Arutati/kuulati: Hoolekogu liikmetele on eelkoostatud ainekava arvutioskuste kohta
eelnevalt tutvumiseks saadetud.
See on koostatud 1. kooliastmele. Arvutitundi tuleb 2. ja 3. klassile üks tund nädalas, eesti
keele tunni arvelt. Sealhulgas säilib eesti keele riiklik norm tundide nõue. Aine vajadusest on
räägitud ka eelnevatel hoolekogu koosolekutel ja tuleneb lähtuvalt distantsõppest, kus 2. ja 3.
klassi õpilastel ei ole piisavalt teadmiseid arvuti käsitlemiseks. Hoolekogu liikmed kiidavad
aine vajalikuks. Õppenõukogu täpsustab ja kinnitab ainekava.
M. Rull küsimus: Kas koolis on programmeerimise õppeaine ja kas see võiks olla
kohustuslik? J. Israel vastus: See on valikainena õppekavas olemas. Kohustuslikuks teha ei
saa, kõigile see aine ei sobi ja õpilase õppepäeva ei mahuks see enam ära, aga seda on
võimalus valikainena valida.
3. Ventilatsioon olukord ja lahendused
Arutati/kuulati: Hoolekogu koosolek toimub A-korpuse inglise keele klassis A22. Laual oli
CO2 mõõdik, et jälgida kuidas ja kui kiiresti tõuseb. Liikmed kannavad maske ja ruumis on

10 inimest. Esialgu on kaks akent avatud, kui aknad sulgetakse, siis 10 minutit hiljem tõuseb
ka CO2 näit üle normi. (800-ok, 1000- norm, üle 1200-halb CO2 tase)
18:10- 825 CO2
19:10- 1125 CO2
19:20- 1210 CO2
19:45- 1650 CO2
Klassis koosolekut läbi viia ei ole mugav ja maskide tagant sõna võtmine ja kuuldavus on
halb. Keeleõppe klassis on häälduse selge kuulamine väga oluline õppe osa ja kui õpilane
keskendub tunni kiiremale lõppemisele, kuna tal on halb olla, siis on ka õppimine
raskendatud.
J. Israel tutvustab mai kuus tehtud mõõtmisi erinevates klassides ja korpustel. Tabelitega on
tutvunud eelnevalt ka hoolekogu liikmed ja see lisatakse hoolekogu koosoleku protokollile
lisana. Selgelt eristuvad kiire CO2 üle normi tõusuga klassid kus on rohkem kui 15 õpilast ja
A-korpuse klassides, mille renoveerimise ettepanek tehti 01.mai 2021, kuid vastust Mulgi
vallalt ei ole tulnud. A-korpuse osade klasside CO2 tase on juba enne tunni alustamist ja
tuulutamist üle normi. Kuna renoveerimise vajadus on väga vajalik, nõuab hoolekogu kiiret
tegutsemist korpuse renoveerimiseks. Hoolekogu esimees M. Rull esitab Mulgi vallale
pärimise: Millal viiakse ventilatsiooni tingimused kooskõlla vastavalt määruseletervisekaitsenõuded koolide?
4. Kohal algatatud küsimused ja teemad
J. Israel tutvustab kooli erinevate ametikohtade konkursse ja vajadusi uute töötajate järgi.
Vene keele õpetaja läheb pensionile konkurss välja kuulutatud. Raamatukogu hoidja läheb
pensionile, kandidaat olemas, toimub väljaõpe. Haridustehnoloogi ametikoha vajadus 0,5
kohta alates 2022 aasta jaanuarist. Sekretär ametikoht muuta infojuhi ametikohaks,
tööülesanded täienevad. Samuti kooli remondimeister on hetkel jagatud Karksi-Nuia
muusikakooli ja lasteaia vahel, aga koolil on vajadus, et neil oleks täiskohaga oma
remondimeister, sest hetkel ei jõua ta kõike 3 kohta korraga abistada.
J. Tammaru küsimus: Kas koolis võik olla nö. tempoklassid või tasemegruppe? Näiteks
matemaatikas, kes jõuab kiiremini ja kellele läheb vaja rohkem selgitusi. J. Israel: Osaliselt on
seda ka rakendatud. Kool on sellele mõelnud. Gruppide moodustamine nõuab lisaraha. On
mõeldud näiteks alates 5.klassist vastavalt õpilaste tugevustele moodustada paralleelklassid.
Aga võivad tekkida ikkagi ka humanitaar ja reaalainete oskuste erinevused. Senine praktika
on näidanud, et ka rohkem selgitusi vajavatele õpilastele mõjub tugevamate ja nõrgemate
rühmade moodustamine väga hästi ja õppeedukus tõuseb.
Hoolekogu teeb ettepaneku uuest õppeaastast moodustada matemaatika tempoklassid alates
5.klassist. 9 poolt häält.
D. Gorjatško küsimus: Mida arvavad õpetajad ja kool, kas eelkooliga võiks alustada varem?
Näiteks septembrist ja hajutada kordade arvu. Hetke kord on alates jaanuarist 4x kuus. Kuna
kaks viimast õppeaastat on covid-19 pandeemiast tingituna eelkool suuresti ära jäänud. J.
Israel: Osades koolides alustatakse küll septembrist, aga neil on 1x kuus. Eelkool on suuresti
koolimajaga ja koolikeskkonnaga tutvumiseks, soovi tekitamiseks kooli tulla, mitte nii väga
õppimiseks. Eeltöö kooliteega alustamiseks teeb enamasti ära lasteaed.
Otsustati eelkooli toimumine vastavalt vajadusele sügisel uuesti üle vaadata.

D. Gorjatško küsimus: Kas oleks mõistlik kutsuda Mulgi vallast avalike suhete spetsialist
ja/või noorsoo- ja sotsiaaltöösptesialist, kes igal uuel õppeaastal tuleb kooli üldkoosolekule ja
tutvustab lapsevanematele erinevaid sotsiaaltoetuste võimalusi, mida vald pakub ja
probleemsete noortega abistamise võimalusi? Vastus: Seni ei ole keegi vallast seda teinud.
Otsustati kutsuda ja sellega loodetakse ka lapsevanemate suuremat osalemist kooli
üldkoosolekutel.
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