
Avinurme Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll nr 1 

2019/2020 õ-a 

 

Kuupäev: 21.10.2019 

Aeg: 17:30 – 18:55 

Koht: Avinurme Kultuurikeskuse kohvik 

Osalejad: Osalejate nimekiri, Lisa 1 

Puudujad: Verner Mölder, Aleksei Männiste, Eveli Tooming, Karit Tuusula-Mölder 

Päevakava: 

1) Hoolekogu juhatuse valimine ja tööplaani koostamine 2019/2020 õppeaastaks. 

2) Avinurme Gümnaasiumi kodukorra kohta arvamuse avaldamine. 

3) Avinurme Gümnaasiumi sünnipäev – hoolekogu panus. 

4) Tehnoloogia õppekava – soopõhine jagamine. 

5) Jooksvad küsimused. 

Punkt 1 

Hoolekogu esimehe valimine. Kandidaat Katrin Rosar. 

ETTEPANEK: Valida esinaise kohale tagasi Katrin Rosar. 

Hääletamine: Kõik olid poolt. 

Hoolekogu aseesimehe valimine. Kandidaat Marge Pärn. 

ETTEPANEK: Valida aseesinaise kohale tagasi Marge Pärn. 

Hääletamine: Kõik olid poolt. 

Protokollija valimine. Kandidaat Eveli Tooming. 

ETTEPANEK: Protokollijana jätkab Eveli Tooming. 

Hääletamine: Kõik olid poolt. 

OTSUS: 2019/2020 jätkab hoolekogu juhatus muutumatult. 

 

Tööplaan koostamisel pidasid hoolekogu liikmed kõige olulisemaks kooli aastapäeva üritust 

avaldades soovi korraldamisel kaasa aidata. Esialgne tööplaan (täieneb jooksvalt): 

 

 



Toimumise aeg Teemad 

Oktoober - Gümnaasium kodukord 

- Juhatuse valimine, tööplaan 

- Kooli aastapäev 

- Tehnoloogiaõpe 

Veebruar - Kooli aastapäev 

Aprill - Kooli aastapäev 

August - Eelmise õppeaasta kokkuvõte 

- Kooli valmisolek uueks õppeaastaks 

(Gümnaasiumi direktor) 

- Hoolekogu koosseisu ülevaatamine 

 

Punkt 2 

Katrin tutvustas lühidalt uut kodukorda ning tehtud muudatusi (Lisa 2). Eelnevalt olid kõik 

koosolekul osalejad muudatustega tutvunud (materjalid saadeti meili teel kõigile hoolekogu 

liikmetele enne koosoleku toimumist). Toimus arutelu, millest võtsid osa kõik koosolekul osalejad. 

ETTEPANEK: Kodukorra punkt 2.5 muuta sõnastust järgnevalt: I ja II kooliastme õpilasele on 

õpilaspäevik kohustuslik ja õpilasel lasub õpilaspäeviku kaasaskandmise ja täitmise kohustus. 

ETTEPANEK: Kodukorra punkt 2.10 muuta sõnastust selliselt, et oleks selgesõnaliselt ära 

märgitud, et õpetaja täidab e-päevikut (e-koolis). 

ETTEPANEK: Kodukorra eeskirjad õpilastele punkt 15 muuta sõnastust järgnevalt: Kooli 

pidulikele üritustele ja aktusele tuleb õpilane pidulikus riietuses (poistel ja noormeestel tumedad 

pikad püksid ja hele triiksärk; tüdrukutel ja neidudel tume seelik või püksid ja hele pidulik pluus) 

ning kannab Avinurme kooli mütsi vastavalt statuudile.  

OTSUS: Katrin edastab muudatusettepanekud gümnaasiumi direktorile. Kodukorra muudatuste 

ülevaatamine ja nende üle otsustamine toimub edaspidi vastavalt määruse „Riigi üldhariduskooli 

hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 13 järgi. 

 

Punkt 3 

Avinurme kooli aastapäeva pidustused toimuvad esimese info kohaselt 23. mail 2020. Katrin 

rääkis huvijuhiga, kes pakkus välja, et hoolekogu aitaks korraldada aastapäeva üritusel päevaseid 

spordivõistluseid. 

OTSUSTATI: Hoida hoolekogu liikmeid kursis aastapäeva pidustuste korraldamisega ning 

võimalusel abistada korraldamisega. Mõelda, milliseid spordivõistlusi võiks aastapäeva raames 

korraldada ja keda kaasata. 



 

Punkt 4 

Katrin tutvustas kehtivat tehnoloogia õppekava. Põhikooli riiklikus õppekavas on tehnoloogia, mis 

hõlmab tööõpetust, käsitööd, kodundust ja tehnoloogiaõpet. Juba 2011. aastast on ette nähtud, et 

alates II kooliastmest moodustab kool õpilaste soovide ja huvide põhjal õpperühmad - valides 

käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõppe vahel. Õpperühmadesse valimine ei tohi olla 

automaatselt soopõhine. Lisaks peab õppeaasta jooksul vähemalt 10% õppest toimuma teise rühma 

õppekava järgi. Ehk kui algselt valib õpilane käsitöö ja kodunduse siis kooliaasta jooksul saab ta 

mingi osa tunde tehnoloogiaõpet. Ka vahetatud õpperühmades on kindlaks määratud õpitulemused 

ja õppesisu. 

Põhikooli riiklik õppekava: https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018008?leiaKehtiv 

Tehnoloogia õppekava: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/2201/8008/1m%20lisa7.pdf# 

Sõna võtsid kõik koosolekul osalejad.  

OTSUSTATI: Katrin koostab gümnaasiumi direktorile ettepaneku tehnoloogia õppekava 

kaasajastamiseks. 

 

Punkt 5 

3. ja 4. klassi kehalise tunnid - Arutlusele tulid topelt kehalise kasvatuse tunnid. Koolis on 3 

kehalise kasvatuse õpetajat. Üks õpetaja annab tunde vaid 3. ja 4. klassile. Ja et ta ei peaks käima 

kolmel päeval nädalas siis on neil kahel klassil üks kord nädalas järjest kaks kehalise kasvatuse 

tundi. Kolmandal klassil on need veel kõige esimesed tunnid reede hommikuti. Mis lapse 

seisukohast on kehv, sest nädala sees oleks vaja rohkem liikumist “koolipingi” tundide vahele. 

 

Protokollis                                                                                                                        Juhatas 

Katrin Rosar                                                                                                                  Katrin Rosar 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/2201/8008/1m%20lisa7.pdf

