
 

 

Hoolekogu koosolek toimus: August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis 26.11.2019, 18:00-20:15 

Kohal viibisid:  Janne Tammaru, Arne Tae, Daire Gorjatško, Meelis Rull, Egle Tšetšin, Katrin Johanson, 

Silvi Hannus, Eva Lotta Metsa, Arvo Maling, Jaak Israel 

Puudusid:  Enno Teiter, Andre Aavastik 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe, esimehe asetäitja ja sekretäri valimine 

2. Hoolekogu liikme vahetus 

3. AKG eelarve 2020 

4. AKG töötasustamise juhend 

5. Kohal algatatud teemad 

Vastuvõetud otsused:  

1. Hoolekogu esimehe, esimehe asetäitja ja sekretäri valimine 

 

Otsustati:  Sekretäriks valiti lastevanemate esindaja Daire Gorjatško 8 häält poolt.  

Esimeheks valiti lastevanemate esindaja Meelis Rull 8 häält poolt.  

Aseesimeheks valiti lastevanemate esindaja Janne Tammaru 8 häält poolt. 

2. Hoolekogu liikme vahetus 

Arutati: Jaak Israel teeb ettepaneku vahetada välja lastevanemate esindaja Andre Aavastik, 

põhjuseks kontakti puudumine, ei ole reageerinud e-mailile ja telefoni kõnele. Kuna seadus ei 

reglementeeri. Arutati uueks hoolekogu liikmeks esitada AKG üldkoosolekul järgmine enim häälte 

arvu saaja Ade Laande, viimase loobumisel esitati kandidaatiks hoolekogu töösse väga aktiivset 

tähelepanu näidanud lastevanemate esindaja Liis Märtson. Vallavalitsusele esitatakse kinnitamiseks 

uus kandidaat peale esitatud liikmetega arutamist. 

3. AKG eelarve 2020 

Arutati: Hoolekogu liikmed on tutvunud AKG eelarvega. Jaak Israel täpsustas eelarvest punkte:            

I poolaasta palgafond; küte toru lisa sooja kadu kulu eelarvesse- põhjuseks viga projekteerimisel, 

ehitusel ja järelevalvel. Investeeringute vajadus 2020 aastal: köögikatel, wc remont ja staadioni 

tartaani 2.etapi uuendus. 

4. AKG töötasustamise juhend 

Hoolekogu on tutvunud.  

5. 2.klassi õpetaja konkurss 

Arutati: Jaak Israel ning õpetajate esindajad Silvi Hannus ja Katrin Johanson selgitasid, et 2.klass 

tehakse kaheks, põhjuseks erivajadustega lapsed, raskendatud õppimine ühes klassis. Selleks viiakse 

läbi konkurss õpetaja leidmiseks. 

6. Vastava kvalifikatsiooniga sotsiaalpedagoog 



Arutati:  Kool vajab spetsiaalse kvalifikatsiooniga sotsiaalpedagoogi. Jaak Israel, Silvi Hannus ja Katrin 

Johanson selgitasid, et koolil on väga suur vajadus antud spetsialist järgi. Sotsiaalpedagoogi 

soovitakse rakendada töökohale 2020 jaanuarist 0.75 kohaga ja 2020 september 1.0 kohaga. 

7. Swot analüüsi nõrkus 

Arutati: Janne Tammaru algatatud teema seoses 2019 SWOT kokkuvõte, juhtimise välja toodud 

nõrkusega: hoolekogu tegutsemise kohta puudulik info.  

Otsustati: Hoolekogu koosolekute toimumine lisada avalikult stuudiumi kalendrisse, et võimalusel 

saaksid huvilised osaleda. Samuti ettepanekute ja küsimuste saatmine huviliste poolt konkreetseks 

kuupäevaks enne koosoleku toimumist. 

8. Direktori pöördumine hoolekogu arvamuse saamiseks 

Arutati: Kas õpilane tohib kanda koolis näitlikult kanepi lehega rõivaid? Ehk on sõnumiga riided tema 

tähelepanu saavutamiseks? 

Otsustati: Kooli kodukorras on keelatud koolis kanda vulgaarse sõnumiga rõivaid. 

 

Protokollija: Daire Gorjatško 

 

 

 

 

 

 

 

 


