Hoolekogu koosolek toimus: August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis
27.08.2020 algus 18:30 lõpp 21:40 nr.5
Kohal viibisid: Janne Tammaru, Daire Gorjatško, Meelis Rull, Ade Laande, Silvi Hannus,
Arvo Maling, Jaak Israel, Katrin Johanson, Anete Loreen Saar
Puudusid:

Enno Teiter, Egle Tšetšin

Koosolekul osalenud/kutsutud külalised: lapsevanem Liis Märtson, Karksi-Nuia Lasteaia
direktor Katrin Kivistik, AKG õppejuht Marika Mäekivi, spordikooli direktor Leo Liiber,
Karksi-Nuia Muusikakooli direktor Margus Põldsepp, Karksi-Nuia Noortekeskuse juhataja
Guido Kuum, õpilasesinduse liige Helena Maling
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Koostöö kooli, huvikoolide ja noortekeskuse vahel.
Lasteaia kooli tuleva rühma hetkeseis/areng.
Kooliaasta algusega seotud küsimused ja areng.
Kohal tekkinud küsimused, arutelud.

Arutatud päevakorra punktid ja vastuvõetud otsused:
1. Koostöö kooli, huvikoolide ja noortekeskuse vahel.
Arutati/kuulati: Koostöö kooli ja huvikoolidega. M.Rull tõstatab küsimuse, et kuidas tagada
erinevate huvihariduste tunniplaanide kooskõlastamine, soovib tõrgeteta koostööd kooli ja
kooli huviringide, spordikooli ja muusikakooliga. Et iga õpilane jõuaks ja saaks
huviringidesse. Sama küsimus oli hoolekogu koosolekul arutusel 04.03.2020. M.Mäekivi
selgitab tunniplaanide valmimist. A.Maling: Parim lahendus on, et osapooled istuvad ühise
laua taha, et tunniplaan paika loksutada. L.Liiber ütleb, et kehvem olukord on bussidega st.
õpilane ei saa huviringist koju. Samuti on ta arvamusel, et lapsele ei ole vaja liiga palju
huviringe.
A.Maling ütleb, et bussiliiklus on seatud nii, et esimene võimalus lastel koju saada on kell 15
ja teine kella 17-18 paiku, huvikoolid arvestavad sellega.
Õpilaste esindajad paluvad arvestada ka õpilasesinduse koosoleku ajaga, et enamus liikmetest
saaks osa võtta. Kool arvas, et see ei ole kindlasti võimalik, et kõik saavad osaleda.
Valdav osa on arvamusele, et pole võimalik saada kõike huviringe klappima, nii et õpilane
jõuab igale poole. Kool ütleb, et kui koolitunnid on paigas, siis saab läbirääkida, nad on väga
paindlikud. Kooliaasta alguses saavad kokku kool, muusikakool ja spordikool, kes teevad
omavahel koostööd ja panevad paika tunniplaani, sedasi on tehtud aastaid. Koosolekul räägiti,
et kool ja spordikool panevad oma aja paika ja siis antakse see tunniplaan muusikakoolile.
Septembri teiseks nädalaks on asjad ka paika loksunud. Teine tunniplaani muudatus on
25.jaanuar. Tähtis on teha sel hetkel koostööd, suhelda, peamine oleks kui kool suudaks
säilitada tundide arvu läbi aasta sama, see kergendaks teisel poolaastal tunniplaani

kooskõlastamist. Laiali saata e-kiri, kui on muudatus. Koosoleku lõpuks lepiti kokku, et kui
kool on tunniplaani paika saanud, kogunevad kool ja huvikoolid ühise laua taha ja koostavad
koos huviringide tunniplaani, et tagada lastele laiad võimalused huvihariduseks.
Lasteaia poolne selgitus A.Laande´lt aktuste kellaaja suhtes koolis 10:00 ja lasteaias 9:30kõik on läbimõeldud ja lapsevanem jõuab lasteaiast koolimajja aktusele, sest lasteaia „Tere
lasteaed“ kava kestab 15 minutit. Kool leidis, et nemad on iga aasta kell 10 kooli aktusega
alustanud ja nemad ei oska midagi muud ütleda.
A.Maling kutsus kooli ja lasteaia juhtkonda mõistma, et kui nemad probleemi ei näe siis see,
et kooli hoolekogus on teema tõstatatud, näitab, et on huvipool, kes soovivad teemat arutada.
Sellest tulenevalt võiks lahendusi otsida või jõua selgusele, et seda teemat lahendada ei saa.
Kokkuvõtteks leiti, et probleemi enamusel hoolekogu liikmetel selles küsimuses ei ole, siis
teema lõpetati.
2. Lasteaia kooli tuleva rühma hetkeseis/areng.
Arutati/kuulati: K.Kivistik selgitab, et rühma ruumid on valmis. Mööblit veel ei ole, kui
saabub vahetult enne avamist. Rühma nimeks on „Rebased“. Avamine 31. august. Kool on
lasteaia väga ilusti vastu võtnud, lasteaiaga arvestatakse, koostöö sujub suurepäraselt. Rühma
tuleb 20 last. Järjekorda jääb veel 2 last.
J.Israel lisab, et ei ole rahul ehituse lõppviimistlusega, selgelt on näha kuidas kiirustamine
muudab töö ebakvaliteetseks. Järelvalvet ehitusel ei ole. Lapsed tulevad ruumidesse, kuidas ja
kunas toimuvad parandused, seda ei tea. Ehituslikud mured hetkel rühmaruumides on näiteks:
trepikäsipuu, pillihoidmise kapp ja parkla ehitus. Parkla ehitusega alustatakse alles 28.august,
aga rühma avamine on 31. august, ehitustöödega alustatakse liiga hilja, kooliaasta alguseks ja
rühma avamise ajaks see valmis ei jõua. J.Israel toob välja küsimuse, parkla eelarve kohta,
100 000 €-st, mis oli mõeldud lasteaiarühma ehituse eelarveks, on 10 000 € hoopis Abja
Lasteaiale suunatud. Protokolli viimistlemise hetkel on parkla ehitus pooleli, vabanduseks
tuuakse et raha ei ole.
Esialgne liikluskorraldus koolimaja ees saab olema problemaatiline, uus parkla on mõeldud
ainult lasteaia lapsevanematele.
Lepitakse kokku, et lasteaia ja kooli hoolekogu esimees M.Rull läheb ruumide üleandmisele
kaasa.
Antud päevakorra punkti juures lisandub probleem pikapäeva mängurühma ruumide suhtes,
kus nüüd on lasteaia rühma ruumid. Koolil ei ole ühte stabiilselt vaba ruumi mängurühma
jaoks. Sellest tulenevalt teeb kool ettepaneku viia mängurühm noortekeskusesse. Kuid lahtine
on veel küsimus, kas mängurühma lapsed peavad olema eraldi ruumis või võivad mängida
koos teiste noortekeskuse külastajatega. Ja kui mänguringi õpetaja viib läbi tegevusi, kas siis
võivad noortekeskuses olevad lapsed sellega liituda.
Hoolekogu kooskõlastas mängurühma noortekeskusesse viimise. Mängurühmaga peab
liikuma noortekeskusesse kaasa pikapäeva rühma kasvataja, kes vastutab laste tegevuse eest.
Koolil on struktuuris ette nähtud vastav ametikoht.
3. Kooliaasta algusega seotud küsimused ja areng
Arutati/kuulati: J.Israel tutvustas AKG „Põhieesmärgid ja ülesanded 2020/2021. Positiivne
on, et koolis on prognoositust rohkem õpilasi, 2020- 291 õpilast. Riigieksamite
võrdlustabelite tutvustus; edasiõppimise analüüs gümnaasiumis ja põhikoolis.

Peatähelepanu õppeaastal on riskide maandamine, lähtutakse Haridus- ja Teadusministeeriumi
soovitustest 2020/21 õppeaastaks.
https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf
J.Israel tutvustab viiruse haigestumise riski maandavaid muudatusi AKG koolis.
Põhitähelepanu õpilaste hajutamine koolis ruumides: näiteks sööklas paigutatakse lapsi vähem
laua äärde; vahetunni ajal klassiruumide tuulutamine ja õpilased õues; garderoobis aja
veetmine pole lubatud; klassiruumis istutakse üksi ja õpetaja laua ees olev ala on vaba; käte
desinfitseerimise jaamad; pikapäevarühma rühmas saavad olla ainult väljapool Karksi-Nuiat
elavad lapsed.
A.Maling tegi ettepaneku, et kui avastatakse koolis haige laps, siis paigutatakse see õpilane
haige lapse ruumi, kuni õpilasele on võimalik koju siirduda. Samuti tuleks korras täpsustada
isikud, kellel on õigus saada õpilase delikaatseid isikuandmeid tervise kohta.
Hoolekogu kooskõlastas meetmete plaani koroonaviirusest hoidumise kohta.
4. Liikuma Kutsuv Kool
Arutati/kuulati: D.Gorjatško tutvustab, et AKG on liitunud Liikuma Kutsuva Kooliga.
Esitatud 3 aasta tegevuskava, mis LKK tiim ja koolipere hakkavad üheskoos täitma.
5. Haridustöötaja tunnustamine
Arutati/kuulati: Hoolekogu tutvunud Mulgi valla aasta haridustöötaja tunnustamine
taotlusega. Eriolukorra ajal kõik õpetajad seda väärt ehk siis kõik AKG õpetajad. A.Maling
selgitab, et aasta õpetaja tiitel antakse ühele õpetajale, mitte grupile. Komisjon otsustab.
Hääletus: Ettepanek kinnitada M.Mäekivi taotlus.
7 poolt
1 erapooletu
6. Hoolekogu liikme vahetus
Arutati/kuulati: Kuna A.Tae ei ole lapsevanemana AKG-ga seost, avaldas soovi välja arvata
hoolekogu koosseisust.
Otsitakse uus liige 7.-9.klassi lastevanemate seast.
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