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VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL

26.aprill 2021.a nr 32

Koosoleku toimumise koht: Digilahendusi kasutades
Hoolekogu toimumise alguse kellaaeg: määramata
Hoolekogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: määramata
Hoolekogu koosoleku juhataja: Meeli Veia
Hoolekogu koosoleku protokollija: Relika Maripuu

Koosolekul osalesid: Marje Eelmaa, Meeli Veia, Eliise Joonas, Joel Randveer, Relika Maripuu,
Külli Urbas, Siret Mätas, Ermo Lood Avo Part.

Kinnitatud päevakord
Hoolekogu kinnitas koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. Dokumentatsiooni muudatused ja täiendused:
1.1. Hindamisjuhendi täiendused.
1.2. Sisehindamise korra muudatused.

1. Dokumentatsiooni muudatused.
1.1 Hindamisjuhendi täiendused
Faktilised põhjendused:
Marje Eelmaa: Hindamisjuhend on kooli õppekava osa. Hindamisjuhendisse oli vaja
lisada eKooli tähistused, mida õpetajad kasutavad, kuid mis hindamisjuhendis ei
kajastunud. Eriolukorrast tulenevalt oli vaja sisse kirjutada erisused ning osades
kohtades tuli sõnastust muuta. Muudetud on ka hindamisjuhendi struktuuri –
kokkuvõtvad

hinded,

põhikooli

lõpetamine

ja

gümnaasiumi

lõpetamine.

Hindamisjuhend on käinud õppenõukogust läbi ja heakskiidu saanud.

1.2 Sisehindamise korra muudatused.
Faktilised põhjendused:
Marje Eelmaa: Sisehindamise korras oli vaja muuta sõnastust, sisulisi muudatusi seal ei
tehtud.

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;
12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta.

Hindamisjuhend protokolli lisa nr 1, sisehindamise kord lisa nr 2.

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/
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VÄIKE-MAARJA HOOLEKOGU OTSUS
Hoolekogu 26.04.2021 koosoleku protokolli nr 32
Väike-Maarjas 26.04.2021

1. Dokumentatsiooni muudatused ja täiendused.
Otsuse faktilised põhjendused
Hindamisjuhend on kooli õppekava osa. Hindamisjuhendisse oli vaja lisada eKooli
tähistused, mida õpetajad kasutavad, kuid mis hindamisjuhendis ei kajastunud.
Eriolukorrast tulenevalt oli vaja sisse kirjutada erisused ning osades kohtades tuli sõnastust
muuta. Muudetud on ka hindamisjuhendi struktuuri – kokkuvõtvad hinded, põhikooli
lõpetamine ja gümnaasiumi lõpetamine. Hindamisjuhend on käinud õppenõukogust läbi ja
heakskiidu saanud.
Sisehindamise korras oli vaja muuta sõnastust, sisulisi muudatusi seal ei tehtud.

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;
12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta.

Hindamisjuhend protokolli lisa nr 1, sisehindamise kord lisa nr 2.

Otsuse resolutsioon
1.1 Kiita heaks muudatused ja täiendused Väike-Maarja Gümnaasiumi hindamisjuhendis ja
sisehindamise korras.

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/
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Hoolekogu esimees

