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1. Kooli sisehindamise aruande 2010-2013 tutvustamine
Arendusjuht K. Vana rääkis, et eelmine sisehindamise analüüs valmis 2009. a. Sisehindamise aluseks
on kooli sisehindamiskord, veebruaris külastab kooli ka nõunik. K. Vana tutvustas lähemalt eelmist
sisehindamise aruannet, 2010. aastal tehtud parendusettepanekuid ning saavutatud eesmärke.
Seejärel tutvustas ta valdkondade (strateegiline juhtimine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine,
õppekasvatustöö juhtimine, koostöö huvigruppidega) kaupa uusi parendusettepanekuid.
Juhtimisvaldkonnas on tehtud 6 parendusettepanekut. Gümnaasiumi ettevõtluse õppesuuna
arendamisel on eesmärk kaasata rohkem kohalikke ettevõtteid, selles osas valla poolt kontaktiks
valla arendusspetsialist Rando Lai. Samuti on arendusjärgus projekt koos ühe Islandi kooliga –
töötada koos välja töökavad ettevõtluse, loovmajanduse arendamiseks.
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Otsustati:
kinnitada sisehindamise aruanne.

2. Kooli arengukava 2014-2018 tutvustamine
Arendusjuht K. Vana tänas kõiki hoolekogu liikmeid, kes arengukava kommenteerisid. Selgitati,
millised ettepanekud said arvesse võetud, millised mitte. Ettepanekut, et gümnaasiumi ja põhikooli III
kooliastme õpilased annavad tagasisidet õpetaja tööle, seekord veel arengukavas ei ole. Arengukava
sai täiendatud selles osas, mis puudutab tihedamat koostööd ettevõtjatega. Välja on toodud
prioriteedid, konkreetne tegevuskava.
Hoolekogu liikmed tegid lisaks koolile ettepaneku uurida, kas lastevanemate seas leiduks inimesi, kes
oleksid valmis tulema kooli mõnd ainekursust andma. Ja samuti ettepaneku, et valikainete tunnid
võiksid olla ka juba varasemates kooliastmetes, mitte alles gümnaasiumiosas.
Otsustati:
kinnitada kooli arengukava.

3. Kooli vastuvõtukorra muudatused
Õppejuht K. Siirman tutvustas kavandatavaid muudatusi kooli vastuvõtukorras.
Soovitakse viia sisse täiendus vajadusel õpilase õppesuunaga klassist üleviimiseks üldklassi, kui
klassijuhataja ja aineõpetajad teevad selleks ettepaneku. Samuti lisada vastuvõtukorda punkt, et kool
võib korraldada täiendavad vastuvõtutestid õppesuunaga klassidesse, kui neis on vabu kohti.
Ettepanek on teha veel järgmised muudatused vastuvõtukorras:
- sõna „sisseastumiskatsed“ asendada mõistega „vastuvõtutestid“;
- kool võtab 1. klassi vastu õpilased, kellele see on rahvastikuregistri andmete kohaselt elukohajärgne
kool (varem: elukohajärgne kool);
- 1. klassi sisseastumistaotlusi võetakse vastu 1. märtsist kuni 1. maini, õppesuunaga klasside
vastuvõtutestide tulemused avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 15. juunil;
- 1. klassi (üldklassid) vastuvõtul lähtutakse eelkõige elukoha lähedusest koolile (rahvastikuregistri
andmed), vajadusel võidakse arvestada ka taotluste laekumise järjekorda.
Hoolekogu tegi ettepaneku võtta vastuvõtul teise kriteeriumina arvesse koolis juba õppivaid õdesidvendi ning alles seejärel taotluste laekumise järjekorda.
Otsustati:
kinnitada vastavad muudatused kooli vastuvõtukorras.

4. Täiendavad küsimused
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Direktor C. Kadaja tutvustas kooli ideed, et ühel 2014/2015. õ-a alustaval 1. klassil (üldklass) on
võimalus saada ka ettevõtlusõpet (Junior Achievement).
Gümnaasiumi õppesuundi ja 10. klassi vastuvõttu tutvustatakse lähikoolide 9. klasside õpilastele,
samuti soovitakse saata vastav info ka Harku vallas elavatele, kuid mujal koolides õppivatele
põhikooli lõpetajatele.
Hindamise korraldust koolis arutatakse järgmisel hoolekogu koosolekul.
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