Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 13.06.2017
Kohal:
Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja
Kristina Laurits – õpilasesinduse esindaja
Annely Lepik – gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Karin Möllits – põhikooli lastevanemate esindaja
Tavo Kekki – põhikooli õpetajate esindaja
Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja
Gunda Tire - põhikooli lastevanemate esindaja
Biby Lilander – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja

Külalised:
Maria Tiro – JG direktor
Kadi Toomi - JG õppedirektor
Evelin Vanaselja - JG õppedirektor
Anne Kloren - JG õppedirektor
Aeg: 18.00 – 19:30
Päevakava:
1. Eelmise koosoleku otsuste üle vaatamine.
2. Arvamuse andmine:
2.1. põhikooli õppekava muutmiseks (Anne Kloren, Kadi Toomi)
2.2. gümnaasiumi õppekava muutmiseks (Evelin Vanaselja)
2.3. kodukorra muutmiseks (Nele Pilman)
3. Muud kohapeal algatatud küsimused.
1. Eelmise koosoleku otsuste ülevaatamine.
Agu Laius andis ülevaate eelmisel koosolekul arutlusel olnud teema
tänasest staatusest - Jürisse planeeritav riigigümnaasium.
Riigipoolne otsus täna puudub, räägitud on kahe võimaliku
tavagümnaasiumi loomisest – üks jääks Jürisse ja teine lisanduks
Peetrisse. Kahe gümnaasiumi paralleelne ülevalpidamine läheks ilmselt
kallimaks, kuid tänasel päeval pole veel ministeeriumil kindlat seisukohta
ning seetõttu peab vald planeerima tegevusi aastateks 2020 – 2021
olukorras, kus lõplik seisukoht ja otsus riigi ning ministeeriumi poolt
puudub.
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Karin Möllits tutvustas viimase koolis toimunud järelvalve tulemusi. Järelvalvet teostas
Vaido Niinesalu koos hoolekogu esimehega, ettekirjutusi ei olnud, kõik oli korras.
Ettepanekuna soovitati hoolekogu koosoleku protokollid nummerdada, senini on
protokollid kandnud koosoleku toimumise kuupäeva.
Ettepanekut otsustati hoolekogu poolt rakendada alates järgmisest õppeaastast.
2. Arvamuse andmine põhikooli õppekava muutmiseks (Anne Kloren, Kadi Toomi)
Kõik dokumendid põhikooli õppekava muutmise kohta olid hoolekogu liikmetele
varem tutvumiseks saadetud e-maili teel (saadetud dokumendi projekt, muudatused
võrreldes eelmisel korral vastuvõetud dokumendiga toodud punase värviga).
Ülevaate põhikooli õppekava muutmise sisust andis Anne Kloren, tutvustades ühtlasi
muudatusi, mis dokumentides on tehtud: üritused, tunnijaotusplaanid (väikeklass),
täpsustatud õppesuunad pilliõpetuses (väikekannel) jms. Muudatused enamasti
täpsustavat laadi, et sõnastus oleks üheselt mõistetav ja arusaadavam.
Üks muudatus puudutas sõnalist hindamist erinevates kooliastmes, eelkõige
erinevates loovainetes. Arutelusid on olnud väga palju koolipere sees ja
lastevanematega, kuid kuna põhikooli lõputunnistus nõuab hindelisi väärtuseid, on
otstarbekam jätkata numbrilise hindamisega alates II klassist.
Hoolekogu on tutvunud planeeritavate muudatustega ja nõustub kooli seisukohaga,
et sõnalised hinnangud on asjakohased ja kasutatavad tänasel päeval ainult esimeses
klassis.
Otsus: hoolekogu toetab hindelist hindamist alates 2.klassist
Kadi Toomi tutvustas muudatusi loovtööde juhendis, mis puudutasid juhendatavate
õpilaste arvu, juhendi sõnastust, hinnangulehtede liitmist ühiseks hinnanguleheks.
Otsus: hoolekogu kiidab põhikooli õppekava muudatused heaks.
3. Arvamuse andmine gümnaasiumi õppekava muutmiseks (Evelin Vanaselja)
Kõik dokumendid gümnaasiumi õppekava muutmise kohta olid hoolekogu liikmetele
varem tutvumiseks saadetud e-maili teel (saadetud dokumendi projekt, muudatused
võrreldes eelmisel korral vastuvõetud dokumendiga toodud punase värviga).
Tunnijaotusplaanid, ainete hulk, valikaineid täpsustatud, B õppekeelena: vene või
saksa keel, samas tekib probleem kui õpilasel puudub varasemalt nende keelte
õppimise kogemus (teisest koolist tulnud õpilane).
M. Tiro palus lisada dokumenti täpsustus: üldjuhul on B õppekeeleks vene või saksa
keel, kokkuleppel ja võimalusel erandina teised keeled.
Muutunud ajaloo tundide arv, et tekiks rohkem lõimingut ja oleks võimalus ühildada
õpitulemusi (eesti keel, ajalugu, kunst ja kirjandus). Lisatud kalenderplaan õppekava
osana. Ainekavade loendisse lisandunud pärimuskultuur.

Hindamise korras on täpsustatud ainete parandamise (hinnete) korda.
M. Tiro: Koolivaheaegade määruses oli viga, õppeaasta lõppeb 09.06.2017.
E. Vanaselja andis ülevaate arvestuste nädalast gümnaasiumis, mis kokkuvõttes
läks hästi, 75 minutilised ainetunnid jätkuvad, õpilasete seas tagasiside küsitlust
ei ole tehtud, kuid seda võib teha.
Otsus: hoolekogu kiidab gümnaasiumi õppekava muudatused heaks.
3. Arvamuse andmine kodukorra muutmiseks – N. Pilman, asendas Maria
Tiro.
Parandatud peamiselt sõnastust, probleemiks on olnud järelvastamiste
korraldamine gümnaasiumi osas, kuna tunniplaan seab omad piirangud võimalikuks variandiks kokkuleppe sõlmimine õpilase ja õpetaja vahel
individuaalselt. Lisandunud punkt, et töövihikute eest tasub gümnaasiumis
lapsevanem. Tänupäeva sujuvamaks korraldamiseks ettepanek: üürida / rentida
suurem saal, kus saaksid kõik tänupäevalised ühisel üritusel ära märgitud. Tänavu
puudutas tänupäev 190 õpilast ja ürituse paremaks haldamiseks on vaja selle
korraldamist muuta. Muudetud on õpilaspileti taotlemise korda seoses Rae valla
elektroonilise taotluse esitamise keskkonnaga.
Otsus: hoolekogu kiidab kooli kodukorra muudatused heaks.
4. Kohapeal algatatud küsimused
Puudumised ja hilinemised gümnaasiumi osas. E. Vanaselja andis ülevaate
praegustest probleemidest, mõjutusmeetmetest, mis hetkel koolil on kasutada.
Peamised murekohad –puudumistest ei teavitata, tõendeid ei esitata õigeaegselt,
õpetajad püüavad õpilastele ja lastevanematele võimalikult palju vastu tulla,
samas see olukord nõuab väga palju lisatööd õpetajatelt, sest järelvastamiste arv
on suur ja paljud tõendid puudumiste kohta jõuavad kooli etteantud tähtajast
oluliselt hiljem. Arutelu hoolekoguga sel teemal oli pikk ja põhjalik, koolil paluti
uurida võimalust muuta järelvastamised tasuliseks, kui õpilane on puudunud
põhjuseta ja puudumistõendid on esitatud tagantjärele, eirates kooli kodukorras
kirja pandud tähtaegu.
Ettepanek koolile hoolekogu poolt: hinnata rahaliselt, kui palju läheb maksma
tahtlikult koolikohustuse täitmata jätmine õpilase poolt ning sellest tingitult
hilisemad konsultatsioonid ja järelvastamise võimaluse pakkumine kooli poolt.
Hoolekogu esimees: K. Möllits
Protokollis: A. Lepik

