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Koosolek algas 17.30 ja lõppes 19.40.
Koosolekut juhatas Märt Mathisen.
Koosolekut protokollis Raili Haugas.
Koosolekul osalesid:
1) Hoolekogu liikmed: Maie Liblik (1.kl esindaja), Veljo Reinik (2.kl esindaja), River
Tomera (3.kl esindaja), Viljar Paalaroos (4.kl esindaja), Peteri Grauen (5.kl esindaja),
Evely Sagor (6.kl esindaja), Märt Mathisen (8.kl esindaja), Kaja Kisel (9.kl esindaja),
Lea Pisa (11.kl esindaja), Andrus Loog (12.kl esindaja), Mirjam Pärtel (õppenõukogu
esindaja I kooliastmes), Heli Israel (õppenõukogu esindaja II-III kooliastmes), Raili
Haugas (õppenõukogu esindaja IV kooliastmes), Pauli Nathan Jürgens (õpilaste
esindaja), Kathreen Trolla (õpilaste esindaja), Eike Käsi (koolipidaja esindaja).
2) Kutsutud külalised: Ahti Noor (kooli gümnaasiumi astme õppealajuhataja), Mait
Tõitoja (kooli direktor)
3) Vaatleja: Helen Pert (kooli III kooliastme õppealajuhataja).
Koosolekult puudusid hoolekogu liikmed Sirje Pulk (7.kl esindaja), Anneli Pärlin (10.kl
esindaja), Karmo Tihane (vilistlaste esindaja), Kaarel Allikmäe (kooli toetava organisatsiooni
esindaja).

PÄEVAKORD
1. Gümnaasiumi õppekava (Lisa 1)
2. Kooli eelarve 2020 (Lisa 2)
3. Arvamuse avaldamine kooli põhimääruse muutmise kohta (Lisa 3).
Dokumendid (Lisad 1-3) on eelnevalt saadetud kõikidele hoolekogu liikmetele direktori poolt.
1. Gümnaasiumi õppekava
Arutelu all on neli eraldi dokumenti:
1) 3.1. Õppekorraldus.
2) 5. Uurimuste ja praktiliste tööde koostamine ja kaitsmine.
3) 6. Hindamise korraldus gümnaasiumis.
4) Kursuse „Uurimistöö alused“ ainekava.
Õppekorraldusest annab ülevaate Ahti Noor.
Gümnaasiumi õpilase õppeplaan koosneb kohustuslikest kursustest ning moodulipõhistest
kursustest (Lisa 1), mille hulgast saab õpilane valida endale sobivaid mooduleid. Üks moodul
koosneb neljast kursusest. Iga õpilane peab gümnaasiumi lõpetamiseks valima neli moodulit.
Moodulõpe annab õpilasele võimaluse valida erinevate valdkondade aineid, nt Kultuurilugu,
Inseneeria, Sisekaitse ning Keskkond. Moodulites võõrkeelt ei ole, sest kohustuslikes kursustes
on tagatud 10 B2 taseme võõrkeele (2 korda rohkem kui riiklik õppekava ette näeb) ning 7 B1
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taseme võõrkeele (2 tundi rohkem kui riiklik õppekava ette näeb) kursust. Eesmärk on õpilastele
pakkuda põhiõppekavale uut lisaväärtust.
Toimub arutelu.
Hoolekogu: Kui palju peaks olema õpilasi, et moodul avatakse?
A. Noor: Piirarv ei ole õppekavas määratud.
Hoolekogu: Mille järgi otsustatakse, kes väärib ühte või teist moodulit õppima?
A. Noor: Registreerimistähtaeg otsustab.
Hoolekogu otsus: Hoolekogu kiidab moodulõppe heaks.
Hindamise korraldus gümnaasiumis.
A. Noor: Järeltöö hinne kantakse töö hindega samasse päeviku ruutu kaldjoone järele, kuid
õpetaja otsustab ise, kas ta arvestab kursuse hinde välja panemisel mõlemat hinnet või ainult
järeltöö hinnet.
Toimub arutelu.
Hoolekogu otsus: Hoolekogu kiidab hindamise korralduse heaks.
Hoolekogu kiidab heaks ka teised dokumendid

2. Eelarve 2020
Ülevaate eelarvest annab Mait Tõitoja.
Toimub arutelu.
Hoolekogu otsus: Info võeti teadmiseks.
3. Arvamuse avaldamine kooli põhimääruse muutmise kohta.
Seoses Keila Põhikooli ja Keila Kooli ühinemisega on vaja täiendada Keila Kooli põhimääruse
§ 5 lõiget 2 (Kooli õppekeel on eesti ja vene keel).
Hoolekogu otsus: Hoolekogu on antud muudatuse poolt.

Järgmine koosolek veebruari alguses.
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