KOSE GÜMNAASIUMI
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
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E-koosoleku algataja: Ave Kooskora

Võtsid osa: Reilika Eelmäe, Ave Kooskora, Kairit Metsis, Ave Oja, Harri Pässa, Uno Silberg,
Riina Taidre, Eda-Mai Tammiste, Liina Urgas.
Koosoleku teemad
1. KG õppekava ja kodukorra muudatuste eelnõude kohta arvamuse avaldamine. Õppekava ja
kodukorra muudatuste eelnõud lisatud. Muudatused on märgitud punasega.
Õppekavas on muudatus vaid ajaloo kursuste jaotuses.
Riina Taidre: miks algklasside maja nüüd 15.30 kinni pannakse? Ringitunnid (näiteks robootika)
alustasid seal eelmine aasta umbes sel kella ajal. Või sai laps olla pikapäevarühmas, et
pärastlõunasesse trenni jõuda (v.a ma-juuni, kui seda ei toimunud, aga oleks olnud vaja).
Eda-Mai Tammiste : olen muudatustega nõus. Minu laps lõpetas kooli, seega ma enam
hoolekogus ei jätka.
Liina Urgas: olen õppekava ja kodukorra muudatustega nõus.
Reilika Eelmäe: lisada gümnaasiumi õppekavasse "laiendatud eesti keel" (valikainena alates 10
klass ). See peaks sisaldama põhjalikku kirjandi kirjutamise õpetust ja analüüsimist.
Kodukorda tuleks lisada KONFLIKTI LAHENDAMISE STRATEEGIA-sammustik.
Gümnaasiumis tuleks hinnete järel kaotada "+" ja "-".Kodukorra eelnõu 12.2
kasutab teiste õpilaste või kooli töötajate suhtes vägivalda (ka vaimset) -see peab olema lahti
kirjutatud ja peab olema/saama tõestada?!
Uno Silberg: lisatud märkustega protokollile.
Kairit Metsis: kooli tasandil ma mõistan nii jäika seisukohta, aga inimlikul tasandil noorte
arenemisel- ja pisilibastumistel võiks olla võimalus ennast parandada, näiteks ühe hoiatusega.
Pooldan alkoholi- ning narko tarvitamise ja omamise karmimaid meetmeid, aga tubakatoote
omamisel kohe koolist välja - tundub liiga karm. Põhikasvatus tuleb ikkagi kodust ja osad lapsed
ei saa piisavalt eeskuju, aga kui nende potensiaal võimaldab seda negatiivset ahelat muuta, mitte
mustrit jätkata, siis tuleb see võimalus anda. Oma töös puutun kokku väga paljude noortega
erinevas vanuseastmes ja neis on tõesti imetlusväärset sisu, ka nendes, kes pidevalt jalgu jäävad.
Sellistel olukordadel on põhjused.
Tahan kokkuvõtvalt öelda, et õiglane tunduks persoonipõhine lähenemine, kui muidu on kõik
korras ja see üks väärsamm muudab nii kardinaalselt tema olukorda, siis see tundub ebaõiglane.
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Need teemad ei olegi must-valged ja populaarseid otsuseid, mis sobiks kõigile, arvatavasti ei
leidugi. Usaldan spetsialiste, aga minu arvamus on hetkel selline.
Harri Pässa: Muudatuse punkt:
„2) rikub esmakordselt, kuid jämedalt kooli kodukorda: omab või tarvitab kooli territooriumil
alkoholi, tubaka-, nikotiini- ja muid neid asendavaid või nendele sarnaseid tooteid; viibib
koolimajas alkoholi või narkojoobes; kasutab teiste õpilaste või kooli töötajate suhtes vägivalda
(ka vaimset);“ vajab täiendavat arutelu.
Mis on vaimne vägivald ja kuidas on see sisustatud? Erineva raskusastmega on ka alkoholijoobes
koolis viibime ja taskus suitsupaki omamine. Mida selgitab selle muudatuse kohta seletuskiri?
Ei toeta seda muudatuse punkti sellisel kujul.
Muud punktid rahuldavad.
Ave Oja: olen antud muudatustega nõus.
Ave Kooskora: olen õppekava ja kodukorra muudatustega nõus.

Otsustati:
1. Kose Gümnaasiumi õppekava muudatusi toetab 4 hoolekogu liiget
ja kodukorra muudatusi 3 hoolekogu liiget.

Ave Kooskora
hoolekogu esimees

Ave Kooskora
protokollija

