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Kinnitatud päevakord 

 

Hoolekogu kinnitas koosoleku päevakorra järgmiselt: 

 

1. 2021.a eelarve. 

2. Dokumentatsiooni muudatused ja täiendused.  

2.1. Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord. 

2.2. Kooli kodukorra Lisa nr 3 (distantsõppe korraldus). 

2.3. Kooli õppekava muudatused ja täiendused (digipädevuste kujundamine VMG-s, 

valikainete ainekavad). 

 



1. 2021.a eelarve 

Marje Eelmaa andis kokkuvõtliku ülevaate Väike-Maarja Gümnaasiumi 2021.a 

eelarvest. Täpsustavaid küsimusi küsisid nii Külli Urbas kui Meeli Veia. Lisaks anti 

ülevaade Värkstoa tulevikuplaanidest.  

2. Dokumentatsiooni muudatused. 
2.1  Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord. 
 

Faktilised põhjendused: 

Marje Eelmaa: Väike-Maarja Gümnaasiumi arenguvestluste kord on varasemalt välja 

töötatud 2004. aastal. Kooli arengukavas 2019-2021 on sätestatud, et aastaks 2021 on 

välja töötatud üldpädevuste hindamispõhimõtted, sh õpilaste enesehindamise süsteem. 

Sellest tulenevalt moodustati õpetajate töörühmad, kes töötasid välja üldpädevuste 

rakendamise põhimõtted. Aluseks võeti mentorluses kasutatav nn “hindamisratas“, 

mille abil saab analüüsida üldpädevusi ja seada eesmärke järgnevaks arenguperioodiks. 

Uue enesehindamismudeli arendamisel oli otstarbekas koostada uus arenguvestluste 

korraldamist reguleeriv dokument. 

 

 
2.2 Kooli kodukorra Lisa nr 3 (distantsõppe korraldus). 

Faktilised põhjendused: 

Marje Eelmaa: Seoses COVID-19 levikuga on vajadus ümber korraldada kooli õppe- ja 

kasvatustegevus. Juhul, kui õppetööd ei ole võimalik korraldada kontaktõppes, siis 

rakendab kool erinevaid distantsõppe vorme ja viise. Distantsõppe korraldus on 

fikseeritud Väike-Maarja Gümnaasiumi kodukorra Lisas 3. 

 

2.3 Kooli õppekava muudatused ja täiendused (digipädevuste kujundamine VMG-
s, valikainete ainekavad). 

Faktilised põhjendused: 

  Marje Eelmaa: Kooli arengukavas 2019-2021 on sätestatud: 

   Õppekava arendus: 

1. 2018/2019. õppeaasta lõpuks on täiendatud kooli valikainete süsteemi. 

2. Aastal 2020 on õppekavas kirjeldatud ettevõtliku õpetamise põhimõtted. 

3. Aastaks 2021 on õppekavas kirjeldatud digipädevuste õpetamise põhimõtted. 



Arengukava perioodil hinnati kooli valikainete süsteemi, vaadati üle olemasolevad 

valikainete ainekavad. Õppekava üldosas sõnastati ümber Õppetöö korraldus. Väike-

Maarja Gümnaasium on „Ettevõtlik kool“, sellest tulenevalt oli vajalik hinnata 

ettevõtlikkuse ja ettevõtluse karakteristikuid kooli õppekavas. Õppekava töörühm 

täiendas läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” kirjeldust. Digipädevuste 

töörühm töötas välja digipädevuste rakendamise põhimõtted erinevates kooliastmetes. 

Dokument on läbi arutatud õpetajate töökoosolekul. Õppekava osa „Digipädevus“ 

täiendati.  

 

Õiguslik alus 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, vastu võetud 09.06.2010 

§ 73.  Hoolekogu  

3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku 

muuta käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut; 

7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks; 

11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta. 

 

Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord protokolli lisa nr 1, kooli kodukorra Lisa 

nr 3 (distantsõppe korraldus) protokolli lisa nr 2 ja kooli õppekava muudatused ja 

täiendused lisa nr 3.  

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud  digitaalselt/ 

Meeli Veia      Relika Maripuu 
koosoleku juhataja     protokollija 

 

 

 

 

 

 



VÄIKE-MAARJA HOOLEKOGU OTSUS 

Hoolekogu 02.02.2021 koosoleku protokolli nr 31 

Väike-Maarjas 02.02.2021 

 

 

2. Dokumentatsiooni muudatused. 

 

     Otsuse faktilised põhjendused 

 Väike-Maarja Gümnaasiumi arenguvestluste kord on varasemalt välja töötatud 

2004. aastal. Kooli arengukavas 2019-2021 on sätestatud, et aastaks 2021 on välja 

töötatud üldpädevuste hindamispõhimõtted, sh õpilaste enesehindamise süsteem. Sellest 

tulenevalt moodustati õpetajate töörühmad, kes töötasid välja üldpädevuste 

rakendamise põhimõtted. Aluseks võeti mentorluses kasutatav nn “hindamisratas“, 

mille abil saab analüüsida üldpädevusi ja seada eesmärke järgnevaks arenguperioodiks. 

Uue enesehindamismudeli arendamisel oli otstarbekas koostada uus arenguvestluste 

korraldamist reguleeriv dokument. 

 Seoses COVID-19 levikuga on vajadus ümber korraldada kooli õppe- ja 

kasvatustegevus. Juhul, kui õppetööd ei ole võimalik korraldada kontaktõppes, siis 

rakendab kool erinevaid distantsõppe vorme ja viise. Distantsõppe korraldus on 

fikseeritud Väike-Maarja Gümnaasiumi kodukorra Lisas 3. 

   Kooli arengukavas 2019-2021 on sätestatud:  

  Õppekava arendus: 

1. 2018/2019. õppeaasta lõpuks on täiendatud kooli valikainete süsteemi. 

2. Aastal 2020 on õppekavas kirjeldatud ettevõtliku õpetamise põhimõtted. 

3. Aastaks 2021 on õppekavas kirjeldatud digipädevuste õpetamise põhimõtted. 

Arengukava perioodil hinnati kooli valikainete süsteemi, vaadati üle olemasolevad 

valikainete ainekavad. Õppekava üldosas sõnastati ümber Õppetöö korraldus. Väike-

Maarja Gümnaasium on „Ettevõtlik kool“. Sellest tulenevalt oli vajalik hinnata 

ettevõtlikkuse ja ettevõtluse karakteristikuid kooli õppekavas. Õppekava töörühm 

täiendas läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” kirjeldust. Digipädevuste 

töörühm töötas välja digipädevuste rakendamise põhimõtted erinevates kooliastmetes. 

Dokument on läbi arutatud õpetajate töökoosolekul. Õppekava osa „Digipädevus“ 

täiendati.  

 



Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord protokolli lisa nr 1, kooli kodukorra 

lisa nr 3 (distantsõppe korraldus) protokolli lisa nr 2 ja kooli õppekava muudatused ja 

täiendused lisa nr 3 

 

Õiguslik alus 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, vastu võetud 09.06.2010 

§ 73.  Hoolekogu  

3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku 

muuta käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut; 

7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks; 

11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta. 

 

Otsuse resolutsioon 

2.1 Kiita heaks muudatused kooli õppekavas, kodukorras ja arenguvestluste korraldamises. 

 

 

Hoolekogu otsuse teatavakstegemine 

 

Hoolekogu otsus avalikustatakse hoolekogu koosolekule järgneval tööpäeval.  

  

Hoolekogu otsuse jõustumine 

 

Hoolekogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel. 

 

Vaidlustamisviide 

 

Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate 

vaidlusküsimuste korral, on õpilasel ja lapsevanemal (eestkostjal) õigus pöörduda riikliku 

järelevalve ametniku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates otsusest 

teadasaamisest.  

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Meeli Veia        
koosoleku juhataja 


