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1. 2020. majandusaasta eelarve tutvustamine
Kuulati: Martin Medar tutvustas 2020. majandusaasta eelarvet. Kose
Vallavalitsuse poolt esitatakse eelarve kinnitamiseks Kose Vallavolikogule.
Kõige suurem osa eelarvest 1,4 miljonit eurot on planeeritud algklasside maja
juurdeehituse investeeringuteks.
Otsustati: Kiita heaks Kose Gümnaasiumi eelarve 2020 aastaks.
2. Algklasside maja juurdeehituse ning tugikeskuse ehitus ja kontseptsioon
Kuulati: Sirje Hanikat ja Katrin Liiv tegid ülevaate algklasside maja
juurdeehitusest ja Kose Gümnaasiumi valmisolekust võtta osaliselt üle Kosejõe
Kooli õppetöö. 2020. aastal valmib Kose Gümnaasiumi algklasside maja
juurdeehitus ja III korrusele rajatakse tugikeskus (esitlus protokolli lisas). Sirje
Hanikat näitas algklasside majja tuleva tugikeskuse joonist ning tutvustas selle
abil uuendusi. Igale neljale klassile algklasside majas on planeeritud kolm
paralleelklassi, kelle jaoks tahetakse ehitada ruume juurde. Juurdeehituse III
korrusele tulevad peamiselt väikeklassid ehk eritoega klassid, teraapiakabinet,
saal, kus on varbseinad ja saab ka tantsida. Muusikaklassist tahetakse teha
helikindlate seintega algkooli muusikakeskust, kus on ka lava. Õppekorpuse alale
planeeritakse sellist videovalvet, et nurgataguseid ka näha oleks.
Otsustati: Jätkata tegevustega ning toetada nendes kooli.

3. Kooli põhimääruse läbiarutamine
Kuulati: Sigrid Kaju tutvustas uut kooli põhimäärust. Suured muutused on
toimunud tugikeskuse loomise pärast. Sisuliselt muid parandusi põhimääruses ei
ole.
Otsustati: Kiita heaks ja kinnitada põhimääruse muudatused. Esitada kooli
pidajale kinnitamiseks. Toimus hääletamine: Hoolekogu kõik osalenud
liikmed olid otsuse poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsustati kinnitada
kooli põhimääruse muutmise eelnõu.
4. Kooli vastuvõtmise korra muutmise eelnõu kinnitamine
Kuulati: Sigrid Kaju tutvustas uut vastuvõtu korda. Õpilasi võetakse vastu
vastavalt tema tasemele. Taseme saadakse teada läbi testi, mis tehakse 2020. aasta
kevadel. Testi peavad tegema kõik gümnaasiumisse kandideerijad.
Otsustati: Kiita heaks ja kinnitada kooli vastuvõtmise korra muudatused.
Esitada kooli pidajale kinnitamiseks. Hääletati: Hoolekogu kõik osalenud
liikmed olid otsuse poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsustati kinnitada
kooli vastuvõtmise korra muutmise eelnõu.
5. Kooli kodukorra läbiarutamine
Kuulati: Sigrid Kaju tutvustas kodukorda. Muutused riietuses.
Toimus hääletamine.
Poolt: ühehäälselt poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsustati: Kinnitada kooli kodukord.
6. Muud teemad
Mokatubaka müümine on hakanud Kose Gümnaasiumi õpilaste seas levima.
Sellega tegeldakse ja kool kutsub sel teemal rääkima noorsoopolitseiniku.
OTSUSTATI, et järgmine koosolek toimub 12. veebruaril 2020. a kell 18:00
Kose Gümnaasiumis
LISA
Tugikeskuse ettekanne:
https://docs.google.com/presentation/d/1GNn9XB9FngKCfx0OYsb3Ixg92C
lTYtpgBMaYcGB_MNA/edit#slide=id.p1
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