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Protokollija: Maris Järveoja

Osalejad:

Leelo Suidt (kooli pidaja esindaja)

Revo Lastik (EG Puiestee maja õpetajate esindaja, III-IV kooliaste)

Annika Jesin (I kooliastme esindaja)

Pille Rebane (EG Tartu mnt maja õpetajate esindaja, I-II kooliaste)

Janne Aan (IV kooliastme lapsevanemate esindaja)

Annika Jõgiste-Johanson (III kooliastme lapsevanemate esindaja)

Kalle Roio (III kooliastme lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees)

Maris Järveoja (II kooliastme lapsevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees)

Monika Peetsmann (II kooliastme lapsevanemate esindaja)

Kutsutud:

Deivy Kivisalu (Elva Gümnaasiumi direktor)

Piret Jaani (Puiestee maja õppejuht, III - IV kooliaste)

Merle Sasi (Tartu mnt õppejuht, I-II kooliaste)

Algus: 18:00 Toimumiskoht: EG Puiestee maja õpilaskohviku ruum



Hoolekogu on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Direktori enesetutvustus ja hoolekogu liikmete tutvustamine
2. Arvamus muudatustele õppekavas
3. Klasside koosseisude kinnitamine
4. Arvamus muudatustele kodukorras
5. Arvamus muudatustele EG gümnaasiumiastme hindamisjuhendis
6. Uue hoolekogu moodustamine
7. Jooksvad küsimused

1. Arvamus muudatustele EG õppekavades

Ülevaade muudatustest EG põhikooli ja gümnaasiumi õppekavades (sh mittestatsionaarne
osakond).

Arutelu Elva Gümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade muudatustele.

Ettepanek: täiendada “Elva Gümnaasiumi põhikooli õppekava” punkt 4.1.5 - Kool pakub
võimalusel kogupäevakooli. Õpilane võetakse kogupäevakooli (pikapäevarühm) vastu ja arvatakse
sealt välja vanema taotluse alusel.

Ettepanekud hoolekogu poolt tulevikuks:

● Rahvatants lisada võimalusel valikainete hulka. Koolis on olemas õpetaja, kuid rahvatants
toimiks ainult siis, kui see oleks tunniplaani osa.

● Panna paika klasside komplekteerimise põhimõtted - täna on mõnes klassis väga palju
poisse.

● Elva aabitsa kasutamine  - kuna esimeses kooliastmes on üldõpetus, siis saab seda kasutada
läbi kolme klassi.

Elva Gümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade muudatuste kinnitamise poolt 9 häält,
vastuhääli 0, erapooletuid 0.

Otsus nr 1: Anda nõusolek kinnitada Elva Gümnaasiumi õppekavad.

2. Klasside koosseisude kinnitamine

Õppejuhtide ülevaade Tartu mnt ja Puiestee maja ruumipuudusest ning UA õpilaste arvudest.



Kokku klasse, kes ületavad seaduse poolt lubatud piirnormi seoses UA õpilastega:

5.a klassis õpilasi 24 + 3 (UA) = 27 õpilast

6.d klassis õpilasi 24 + 4 (UA) = 28 õpilast

8.c klassis õpilasi 24 + 4 (UA) = 28 õpilast

Direktori ettepanek: suurendada 5A, 6D ja 8C õpilaste arvu üle sätestatud piirnormi üheks
õppeaastaks (2022-2023) ning küsis hoolekogult selleks nõusolekut. Üle sätestatud piirnormi
õpilaste arvu nimetatud klassides suurendamise poolt 9 häält, vastuhääli 0, erapooletuid 0.

Otsus nr 2: Andis nõusoleku 5A, 6D ja 8C õpilaste arvu suurendamiseks üle sätestatud piirnormi
üheks õppeaastaks (2022-2023) vastavalt tehtud ettepanekule.

3. Arvamus muudatustele kodukorras

Ülevaade muutustest EG kodukorras.

Arutelu muudatuste üle EG kodukorras.

Kooli kodukorra muudatuste  poolt 9 häält, vastuhääli 0, erapooletuid 0.

Otsus nr 3: Hoolekogu kiitis heaks muudatused kooli kodukorras.

4. Arvamus muudatustele EG gümnaasiumiastme hindamisjuhendis

Ülevaade muutustest EG gümnaasiumiastme hindamisjuhendis.

Arutelu muudatuste üle EG gümnaasiumiastme hindamisjuhendis.

EG gümnaasiumiastme hindamisjuhendi muudatuste poolt 9 häält, vastuhääli 0, erapooletuid 0.

Otsus nr 4: Hoolekogu kiitis heaks muudatused EG gümnaasiumiastme hindamisjuhendis.

5. Uue hoolekogu moodustamine ning  vilistlaste kaasamine.

Vilistlaste esindajana on koolijuhi poolt tehtud ettepanek Tiit Ustavile osalemiseks hoolekogu töös.

Õpilaste esindaja valitakse lähiajal.

6. Jooksvad küsimused

● vaadata üle põhikooli hindamisjuhend. Viia sisse punkt, et iga õpetaja toob välja erisused,

mida kasutab hindamisel võrreldes/lisaks kooli üldisele hindamisjuhendile ja tutvustab seda

kõigile seotud osapooltele enne rakendamist.



● vaadata üle kooli ainekavad ning tekitada lihtsam viide õpilastele/lastevanematele

● palve hoolekogule, et mõelda kaasa puudumiste teemal

● ülevaade vandaalitsemistest Puiestee õppehoones

● arutada koolis töövihikute vajalikkuse üle, kuna töölehti on osades õppeainetes väga palju

Lõpp: 20:46

/allkirjastatud digitaalselt/                                                     /allkirjastatud digitaalselt/

Kalle Roio Maris Järveoja

Koosoleku juhataja                                                                  Protokollija


