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hoolekogu esimees, põhikooli õpilaste vanemate esindaja
põhikooli õpetajate esindaja
põhikooli õpilaste vanemate esindaja
vilistlaste esindaja
gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja
gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja
gümnaasiumi õpetajate esindaja
gümnaasiumi õpilaste esindaja
põhikooli õpilaste esindaja
Paide Linnavolikogu esindaja

Kutsutud:
Vello Talviste

Paide Gümnaasiumi direktor

Päevakord:
1. Arvamuse andmine muudatustele Paide gümnaasiumi õppekavas, hindamine 1. klassis
2. Arvamuse andmine kooli eelarveprojektile aastaks 2018
3. Sisehindamise kord Paide gümnaasiumis
4. Õppeaasta lõpu muutmine
5. Lisainformatsioon

Vello Talviste tutvustab muudatusi hoolekogu liikmete seas. Ivi Hiiemäe ja Merike Sild on
gümnaasiumiastme õpilaste lastevanemate esindajad. Damaris Ly Tambla esindab
gümnaasiumiastme õpilasi, Heidy Heleen Trug esindab põhikooli õpilasi. Margus Vilmre
jätkab hoolekogu esimehena.
Punkt 1
Kersti Kertsmik tutvustab muudatusi 1. klassi õpilaste hindamises. Sellel õppeaastal alustanud
1. klasside õpilased saavad terve õppeaasta õpitulemuste kohta hinnanguid. Numbrilisi hindeid
ei panda. Ka e-kooli kantakse õpitulemused sõnalise hinnanguna. See eeldab vanematelt
süvenenumat lähenemist oma lapse arengule. Kevadel 2018 tehakse analüüs ja võimalik, et
nende lastega jätkatakse ka 2. klassis ilma numbriliste hinneteta.
Ettepanek- kiita heaks muudatused kooli õppekavas 1. klassi hindamise osas.
Hääletus- Poolt 10 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0 liiget.

Otsus- Hoolekogu kiidab heaks muudatused kooli õppekavas, 1. klassi õpilase arengut
hinnatakse terve kooliaasta jooksul hinnangute abil.

Punkt 2
Vello Talviste annab ülevaate kooli eelarveprojektist.
Ettepanek- kiita heaks eelarveprojekt aastaks 2018.
Hääletus- Poolt 10 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0 liiget.
Otsus- Hoolekogu kiidab heaks kooli eelarveprojekti aastaks 2018.

Punkt 3
Sisehindamine on kohustuslik tegevus enne arengukava koostamist. HTM tühistas vanad
sisehindamise kriteeriumid, kuid kool otsustas nende järgimist jätkata. Valmiv aruanne tuleb
esitada Paide linnavalitsusele. Vello Talviste tutvustab koostatava dokumendi ülesehitust ja
esitatavat infot.
Otsus- Hoolekogu võtab esitatud informatsiooni teadmiseks.

Punkt 4
Vello Talviste teeb ettepaneku lõpetada õpilaste õppetöö 2017/2018 õppeaastal 8.juunil 2018.
See on võimalik, sest õpilased osalevad ööbimisega laagris ja õppeekskursioonidel, mis on
pikemad kui tavapärane koolipäev.
Ettepanek- Määrata 2017/18 õppeaasta viimaseks koolipäevaks 8. juuni 2018
Hääletus- Poolt 10 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0 liiget.
Otsus- Määrata 2017/18 õppeaasta viimaseks koolipäevaks 8. juuni 2018.
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