
 

 

 

 

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku  

 

PROTOKOLL 

  

Karksi-Nuia        29.12.2021 nr 1. 

 

 

 

Algus 18.00, lõpp 20.40 

 

Osalesid:  Jaak Israel, Meelis Rull, Kristjan Hunt, Elika Klettenberg, Liis Märtson, Andi 

Sõmmer, Silvi Hannus, Arvo Maling, Rando Uusväli, Marina Kangro, Katrin 

Johanson. 

Puudusid: Helena Maling, asendas Kristjan Hanni 

Koosoleku juhataja: Meelis Rull 

Protokollija: Elika Klettenberg 

 

PÄEVAKORD: 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

2. Kooli direktori sisend hoolekogule 

3. Kohapeal algatatud küsimused 

 

 

1. KUULATI 

J. Israel tutvustas August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi hoolekogu töökorda ning palus 

esitada kandidaadid hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimiseks. 

 

Küsimused, vastused, kommentaarid: 

Esimehe kandidaadiks esitati kvoorumi poolt Meelis Rull ja Liis Märtson. Lepiti kokku, et 

vähem hääli kogunud kandidaat osutub valituks aseesimehe kohale.  

J. Israel: Palun hääletada hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimiseks valimissedelil.  

Kvoorum: Meelis Rull - 8 poolthäält; Liis Märtson - 3 poolthäält. 

Kvoorum esitas hoolekogu sekretäriks Elika Klettenbergi. 

J. Israel: Palun hääletada, kes on selle poolt, et valida koosoleku sekretäriks E. Klettenberg.  

Kvoorum: poolt ühehäälselt. 

 

OTSUSTATI 

1. Valida hoolekogu esimeheks Meelis Rull, aseesimeheks Liis Märtson ja sekretäriks 

Elika Klettenberg. 

 

2. KUULATI 

M. Rull: palun kooli direktoril anda hoolekogule sisend, millised on kooli ootused 

hoolekogule. 

J. Israel:  

1) andis ülevaate koolimaja eelarveliste vahendite olukorrast koolimaja A ja B korpuse 

renoveerimisvajaduse kontekstis. Küttekulud on tõusnud nii ventilatsioonisüsteemi 



nõuete kui elektri hinna kallinemise tõttu. Pikapäevarühma ruumi asumine renoveerimist 

vajavas B korpuses.  

2) selgitas huvihariduse rahastamise tagamaid eelarve taotlemisel;  

3) esitas küsimuse, kas kaasata kasvatuseesmärkide elluviimisel ilmnenud 

distsipliiniprobleemide lahendamisse kooli hoolekogu, kui kool on kasutanud kõiki 

olemasolevaid võimalusi ja meetmeid käitumisraskustega õpilaste vanemate nõustamisel 

ning õpilaste toevajaduste väljaselgitamisel.      

 

Küsimused, vastused, kommentaarid: 

1) Sisuline arutelu kooli renoveerimisprojekti osas (projekteerimise eeltingimuste täitmine, 

elektripaketi vahetus, spordihoone katusele paneelide paigaldamine, pikapäevarühma 

ruumi remont). 

J. Israel: ventilatsioonisüsteemi osas on rahalised vahendid valla 4 koolile olemas 

(projekt ja audit), küsimus vahendite jagunemises. 

M. Rull: kas oleks mõistlik alustada eeltingimuste täitmisega maja A ja B korpuse 

täismahus rekonstrueerimise projektile? 

A. Maling: ruutmeetrid ühe õpilase kohta on palju. EL huvi ja  rahastus pigem uute, 0-

energiaga hoonete ehitamiseks.  

L. Märtson: projekteerija otsimisega tuleb alustada võimalikult varakult. 

M. Rull: teen ettepaneku kooli ventilatsioonisüsteemi parandamise projekti asemel 

projekteerida hoone A ja B korpuste täisrekonstrueerimine. Palun hääletada, kes on 

ettepaneku poolt?  

Kvoorum: poolt ühehäälselt. 

2) Sisuline arutelu huvihariduse rahastamise teemal.  

M. Rull: Kuidas hoolekogu saab huvihariduse küsimuses toeks olla?  

L.Märtson: rahastus käib eelkõige ideede, mitte piirkondade järgi. Selleks on olemas 

hindamiskomisjon ja vastav juhend.  

J. Israel: proportsioonid pole paigas. Huvihariduse register ei kajasta kogu vajalikku 

informatsiooni. Ettepanek kutsuda järgmisele hoolekogu koosolekule teemat kajastama 

kooli huvijuht A. Virit ning valla haridus-ja noorsootööspetsialist R. Liivak. 

Kvoorum: poolt ühehäälselt.  

3) Sisuline arutelu hoolekogu kaasamisest kooli kasvatuseesmärkide saavutamiseks 

käitumisraskustega õpilaste ja lapsevanemate nõustamisel.  

L. Märtson: valla spetsialisti kaasamine? 

E.Klettenberg: hoolekogu liikme kaasamine probleemi lahendamisse on tervitatav, kui 

konfidentsiaalsusnõuetes vastuolu ei teki. 

 

OTSUSTATI 

1. Teha ettepanek koolimaja A ja B korpuste täisrekonstrueerimisprojekti koostamiseks 

koos tehnosüsteemide lahendusega (ventilatsioon ja elekter). Hoolekogu esimees 

koostab Mulgi Vallavalitsusele vastavasisulise kirja. 

2. Kutsuda huvihariduse rahastamise teemal ülevaate saamiseks järgmisele hoolekogu 

koosolekule kooli huvijuht A. Virit ning valla haridus-ja noorsootööspetsialist R. 

Liivak.  

 

3. KUULATI 

1) A.Maling: kooli õpilasomavalitsus arutas ühe õpetaja õpetamismeetodite sobivust 

(distsiplineerimine) ning kohtuti selles küsimuses ka kooli juhtkonnaga. Kas kool on 

antud probleemiga tegelenud?  



2) A.Sõmmer: õpilaste tagasiside põhjal on kerkinud mure seoses autokooli (VIKK) 

sõiduõpetajate poolt kasutatavate õpetamismeetoditega.  

 

Küsimused, vastused, kommentaarid: 

1) J. Israel: juhtkond uuris probleemi tausta, vaadeldi tunde. Räägiti kõigi osapooltega. 

K. Hanni: jah, on tulnud ette probleeme meetodites, mõned õpilased on tundnud hirmu, kuid 

õpetaja ebatsensuurseid väljendeid kasutanud pole.  

J. Israel: distantsõppe järgselt on esile kerkinud probleemid distsipliiniga.  

E. Klettenberg: tänaseks on uuritud distantsõppe mõjusid koolipere vaimsele tervisele. Kas 

selles osas on koolil juhiseid? Oluline on, et õpilased saaksid oma muresid jagada, tähtis on 

tagada anonüümsus. Üheks mõtteks koostada ja viia läbi selleteemaline küsitlus õpilaste 

seas.  

L. Märtson: esitan ÕOV-le ettepaneku arutada õpilaste vaimse tervise teemal anonüümse 

küsitluse läbiviimist.   

M. Rull: palun märku anda, kes on ettepaneku poolt? 

Kvoorum: poolt ühehäälselt. 

2) M. Rull: kas on mõistlik teha ettepanek otsida VIKK-ile alternatiive?  

J. Israel: paljudele autokoolidele ei sobi AKG tingimused (esmaabiõpe ja teooria AKG 

poolt).  

M. Rull: ettepanek saata VIKK-ile probleemist olukorrakirjeldus ning küsida nende 

arvamust, kuidas tekkinud mure lahendada. Palun anda käega märku, kes on ettepaneku 

poolt. 

Kvoorum: poolt 9 häält, erapooletuid 2 häält, vastu 0 häält.  

 

OTSUSTATI 

1. Saata VIKK-ile olukorra kirjeldus õpilaste tagasisidest lähtuvalt ning paluda neilt 

parandusettepanekuid koostöö sujuvamaks muutmiseks.  

2. Teha ÕOV-le ettepanek arutada õpilaste vaimse tervise teemal anonüümse küsitluse 

läbiviimist.  

 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

Meelis Rull       Elika Klettenberg 

Koosoleku juhataja     Protokollija 


