
 

 

Hoolekogu koosolek toimus: August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis  

29.01.2020 algus 18:30 lõpp 20:55 nr.3  

Kohal viibisid: Janne Tammaru, Arne Tae, Daire Gorjatško, Meelis Rull, Ade Laande, Enno   
Teiter, Silvi Hannus, Eva Lotta Metsa, Arvo Maling, Jaak Israel 

Puudusid: Katrin Johanson, Egle Tšetšin 

Koosolekul osalenud/kutsutud külalised: lapsevanem ja lasteaia lisaehitise joonestaja Liis 
Märtson, vallavanem Imre Jugomäe, lapsevanem ja Karksi-Nuia Lasteaia hoolekogu liige 
Kati Kukk, Karksi-Nuia Lasteaia direktor Katrin Kivistik, abivallavanem Dmitri Orav, AKG 
õppejuht Marika Mäekivi, AKG õpetaja ja lapsevanem Meila Israel, AKG õpetaja Külli 
Kama, spordikooli direktor ja volikogu liige Leo Liiber 

Päevakord: 

1. Koolikiusamise protsess (seotud protokolliga 17.12.2019) 
2. Matemaatika õpetaja protsess (seotud protokolliga 17.12.2019) 
3. Tunniplaani muutus 

4. Lasteaia rühm 

5. Kohal tekkinud küsimused 

Vastuvõetud otsused:  

1. Koolikiusamise protsess 
 

Arutati/kuulati: J. Israel tutvustas rajaleidja soovitusi. Innove soovitustega ei ole võimalik 
tutvuda enne kui on lapsevanema nõusolek. Senine koostööd kõikide osapooltega on hea, 
protsess liigub paremuse suunas. Kuid vajab kindlasti veel tööd ja jälgimist. Klassijuhataja 
hinnangul on õpilases toimunud positiivsed muutused. 
 

2. Matemaatika õpetaja protsess 

Arutati/kuulati: J.Israel tutvustas toimunud protsesse. Toimus 12. klassi lastevanemate 
koosolek, mille osavõtt oli tagasihoidlik. Lapsevanemad tunnivaatluses ei osalenud. Küll, aga 
tegid seda erinevatel perioodidel õppejuht ja õppetooli juht, kes probleemi ei näinud, tunnis 
käsitletud teema oli arusaadav. Võimalus ja lahendus on osa võtta konsultatsiooni tundidest. 
12.klassist ei tulnud ühtegi õpperühma üleviimise avaldust. 11.klassist tuli kaks üleviimise 
avaldust. Õpetaja poolne hindamissüsteem vajab kohandamist gümnaasiumi sobilikuks. 
Hoolekogu liikmetelt tuleb matemaatika õpetajale positiivset tagasisidet varasemate 
kogemuste põhjal ja õppejuht M.Mäekivi kiidab õpetaja riigieksamite kogemuste pagasit. 

3. Tunniplaani muutus 

Arutati/kuulati: J. Tammaru poolt edastatud probleem muutunud tunniplaaniga, mis ei klapi 
muusikakooli tundide aegadega. AKG tunniplaani muudetakse II. poolaastal kuid 



muusikakool seda ei muuda. M.Mäekivi selgitab, et tuuniplaan muutub, kuna osad ained 
kaovad poolaastal ära. Tundide maht päevas jääb samaks, küll aga muudetakse ainetunde. 
Õpetajad on erinevatel aegadel majas, paljudel on kindlad päevad, kuna õpetajaid jagatakse 
mitme kooli vahel, samuti on mitmed õpetajad magistriõppes, millega kool arvestab 
tunniplaani koostades. L.Liiber soovitus on lapsevanematele ja õpilastele teha huviringide 
osas valik, paljud lapsed käivad liiga paljudes huviringides ja paratamatult kellaajad lähevad 
kattuma. 

Otsustati: Soovitus teha koostööd tunniplaani muutuse ajal AKG ja muusikakool. Järgmisele 
hoolekogu koosolekule kutsutakse muusikakooli ja spordikooli direktor, et leida järgnevatele 
õppeaastatele konkreetne lahendus, sest probleem olnud ka varasematel aastatel. 

4. Lasteaia rühm 

Arutati/kuulati: K.Kivistik selgitab hetkeolukorda Karksi-Nuia Lasteaias. Kõik 6 rühma on 
maksimaalselt täis (24 last rühmas) ja järjekorras on 10 last. Lasteaial on ruumipuudus. Hetkel 
on 23 last ülepaigutatud. Lasteaia direktor soovib, et lisarühm oleks lasteaiale võimalikult 
lähedal. 
Tutvumiseks saadetud dokumendid/joonised/lisad/prognoosid jms enne koosoleku toimumist 
(lisatud protokollile): 
 
J.Israel: 

 Lasteaia hoolekogu Oravate rühma esindaja ettepanek 
 Õppejuhi analüüs klassiruumide kasutusest 
 AKG klassikomplektide prognoos 
 Moodullasteaia rühma plaan 
 Moodullasteaia hinnapakkumine 
 Juurdeehituse plaanid (esimese korruse plaan; teise korruse plaan ja asendiskeem) 
 AKG klassiruumide kasutus 2019-2020 
 AKG ruumide jaotus 

A.Maling 
 laste arv 2013-2019 (ja prognoos) 

 
I.Jugomäe: noortekeskus ei ole sobilik sealse ringitegevuse tõttu (bändiproovid), mis segab 
sõimelaste tegevust. Ruumid vajavad kohandamist, WC ehitus. Variandiks on koolimaja A-
korpuse 2-3 klassi. On tutvutud ka moodulmaja lasteaedade variandiga. Lisarühma oleks vaja, 
prognoosi järgi, vähemalt 5 aastaks 
A.Maling: kool on majanduslikus mõttes hea variant, see on vallale jõukohane ja kõige kiirem 
lahendus. Kooli tuleks eelkooliealiste rühm, kes saaksid juba osa koolimajas toimuvaga ja 
kohaneksid sel juhul kiiremini.  
J.Israel: Selgitab, et kooli venilatsiooni süsteem ei vasta nõuetele lasteaia jaoks, kes peavad 
olema 8h päevas rühma ruumides, ventilatsiooni süsteemi ehitus läheks maksma ca 30 000. 
Lisaks paistab sinna ruumidesse kogu päeva laus päike. Kes vastutab koolis viibivate laste 
eest, kui nad on lasteaiast niivõrd eemal. Nad jäävad ilma lasteaia kultuurist. Lasteaia 
üritustele (kontserdid, aktused, teatrid) minemiseks on vaja lasteaeda jalutada, samuti 
mänguhoovi. Kooli toitlustamisele tooks see kaasa 3 lisa toidukorda. Koolil on kõik 
klassirühmad kasutuses. Lisaks tavaklassidele, peavad olema klassid ka väikeklassidele, 



kõneravile, tulevasele psühholoogile. Probleemiks on, et klassi ei saa jagada, näiteks 5.klassi 
ja 10.klassi õpilastega, sest laudade mõõtmed ei vasta tingimustele nii erinevas eas lastele.  
L.Liiber: Soovib, et valla esindajad täpsustaksid eelarvet ja on lasteaia juurdeehituse poolt. 
Ajutiselt välja ehitada vana asja (kool, noortekeskus) tundub kulukam. 
E.Teiter: 1-4 klassiga koolis oleks lasteaed mõeldav, aga gümnaasiumisse on see sobimatu. 
S.Hannus: ei ole koolimajja lasteaia rühma ehituse poolt 
M.Israel: juhib tähelepani Oravate rühma esindaja ja lasteaia hoolekogu liikme kirjale, mis on 
saadetud AKG hoolekogu liikmetele, I.Jugomäele ja A.Malingule. Kirjas on hulga väiteid, et 
sõime rühm sobib noortekeskusesse. 
A.Laande: Selgitab, et ise isegi kui 5 aasta pärast ei peaks lisarühm enam vaja olema, siis 
kulub lasteaiale see ruum ikka ära, sest aina rohkem tuleb juurde erivajadustega lapsi ja juba 
hetkel on neil majas ruumipuudus. 
A.Tae: on poolt, et eelkooliealiste rühm hakkaks edaspidi olema koolimaja hoones. Ei poolda 
lisaehitist lasteaia hoonele. 
M.Rull: soovib, et luuakse rühm 2020 septembriks, olenemata kuhu, kuna perekonnad ei saa 
maale kolida, sest lasteaia kohti ei ole vallal pakkuda. 
Lasteaia lisarühm sobiks teha rohkem Karksi-Nuia Noortekeskusesse, see on lasteaiale 
ligemal ja peaaegu ühine õu/mänguala, seal puudub hommikune tegevus. Koolimajas on lärm, 
lasteaia lastele peab olema tagatud minimaalselt üks tund vaikset tundi, mil lapsed magavad 
või pikutavad, koolis on lärm. 
Koosolekul käidi vaatamas ka lisarühma jaoks välja valitud ruume koolimaja A-korpusel. 
K.Kivistiku arvamusele on need liiga koolisüdames ja lärm hakkab segama. 
  
Hääletus:  

Kes on poolt AKG A-korpusele teha lasteaia ajutine rühm? 
3 häält 
Kes on vastu AKG A-korpusele teha lasteaia ajutine rühm? 
5 häält 

5. Kohal tekkinud küsimus: õpilaste premeerimine 

Arutati/kuulati: J.Israel küsib, kas õpilast peaks premeerima hea õppeedukuse või 
spordisaavutuste eest vald või kool? Varasemalt oli vald, nüüd on teinud seda ainult kool. See 
peaks olema kogu Mulgi valla koolides ühtne.  

Ettepanek: Hoolekogu teeb ettepaneku taastada parimate õpilaste premeerimine Mulgi valla 
poolt. 

 

Protokollija: Daire Gorjatško 

 

 

 
 
 

 



 

 


