Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 28.08.2018 nr 5
Kohal:
Karin Möllits – põhikooli lastevanemate esindaja
Annely Lepik – gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja
Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja
Tavo Kekki – põhikooli õpetajate esindaja
Külalised:
Maria Tiro – JG direktor
Nele Pilman - JG tugikeskuse juhataja
Evelin Vanaselja – JG gümnaasiumiosa õppedirektor
Anne Kloren – JG 1. – 5. Klasside õppedirektor
Puudusid:
Gunda Tire - põhikooli lastevanemate esindaja
Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja
Biby Lilander – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Kristina Laurits – õpilasesinduse esindaja
Kristi Vimberg – JG arendusjuht
Aeg: 18.00 – 19:25
Päevakava:

1. Eelmise koosoleku otsuste üle vaatamine.
2. Arvamuse andmine dokumendi JG põhimäärus muutmiseks
(arendusjuht K. Vimberg)
3. Arvamuse andmine dokumendi JG põhikooli õppekava muutmiseks
(1.-5. klasside õppedirektor A. Kloren)
4. Arvamuse andmine dokumendi JG gümnaasiumi õppekava
muutmiseks (gümnaasiumiosa õppedirektor E. Vanaselja)
5. Arvamuse andmine dokumendi JG kodukord muutmiseks
(tugikeskuse juhataja N. Pilman)
6. Arvamuse andmine dokumendi JG palgakorralduse põhimõtete kohta
(direktor M. Tiro)
7. Arvamuse andmine dokumendi JG pikapäevarühma töökorraldus ja
päevakava kohta (tugikeskuse juhataja N. Pilman)
8. Nõusoleku andmine õpilaste arvude suurendamiseks põhikooli
klassides (direktor M. Tiro)
9. Muud kohapeal algatatud küsimused.

1. Eelmise koosoleku otsuste üle vaatamine.
HK esimees Karin Möllits: eelmised koosolekud on olnud lühikese päevakorraga,
e-koosoleku vormis. Otsused on olnud arusaadavad ja üksmeelsed.
2. Arvamuse andmine dokumendi
(arendusjuht K. Vimberg)

JG

põhimäärus

muutmiseks

JG direktor Maria Tiro esindas Kristi Vimberg´i: JG põhimääruses on olnud
muudatusi, mis tulenesid Haridusameti palvest vaadata üle eelmainitud
dokument. Juriidilised küsimused vaatas kõik üle Rae valla jurist Helle Sipelgas.
On täpsustatud Hoolekogu ülesannete sõnastust, on täiendatud ja parandatud
hariduslike erivajaduste teksti tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumi seadusest,
sisse on toodud kaasava hariduse mõiste jms täpsustused.
Hoolekogu arvamus: muudatustest on saadud ülevaade ja need on
hoolekogu poolt heaks kiidetud.
3. Arvamuse andmine dokumendi JG põhikooli õppekava muutmiseks
(1.-5. klasside õppedirektor A. Kloren)
Anne Kloren: õppekavas on uus põhimõte: e-õppe päev, mil õpilastele antakse
oma ülesanne, mida nad saavad kodus täita. Eelnevalt õpetajad kontrollivad, kas
igal lapsel on võimalus kodus ülesannet täita, juhul kui võimalus puudub, luuakse
see võimalus lapsele sel päeval koolimajas. Eesmärgiks kasutada seda eõppepäeva õpetajate ühiskoolituseks. Hiljemalt trimestri alguseks peab e-õppe
päev olema sisse kantud tunnijaotusplaani. Tunnijaotusplaani muudatusi on veel Informaatika lisandub klassiõpetuse tundidesse, alates 4.st klassist lisandub
digiloovus. Tehnoloogiatundides luuakse huvipõhised rühmad lapsevanema
avalduse põhjal.
Nele Pilman: õpilaste toetamine Jüri gümnaasiumis toimub endiselt vastavalt
seadustele. Seadus otseselt ei nõua „väikeklassi“, kuid meie kooli kultuuris on see
sees ja toimib jätkuvalt.
Hoolekogu arvamus: muudatustest on saadud põhjalik ülevaade ja need on
hoolekogu poolt heaks kiidetud.
4. Arvamuse andmine dokumendi JG gümnaasiumi
muutmiseks (gümnaasiumiosa õppedirektor E. Vanaselja)

õppekava

Evelin Vanaselja: põhirõhk on omavahelisel koostööl ja lõimumisel.
Valikained: lisandub „ Suuline eneseväljendus“. Kõne – ja väitluskursust viivad
läbi oma kooli õpetajad. Kohustusliku valikainena lisandub „ Õppides loon
ennast“ kõikidele 10.le klassidele – aine keskendub 21.sajandi oskustele, et aidata
noortel edaspidi elus pädevamalt hakkama saada. Õpetajad on valmis,
ettevalmistused on teadlikult tehtud, valikainete nädalad on kaetud terveks
kooliaastaks, õpetajad tahavad ja väärtustavad neid kursuseid. „ Setu ja võru
keele algkursus“ – on uus võimalus õpilastele, lisandub „ Joonestamine“, ja „
Suguvõsa uurimine“; jätkub „Praktiline matemaatika“,„ Jooga“, „Rahvusvaheline
toitlustus“. Hindamises muudatusi ei ole, õppekavades sisulisi muudatusi ei ole.
Tunnijaotusplaanis on sõnalisi täpsustusi, kunstiõpetus liikus 11.st tagasi 12.sse
klassi, et lõimuda paremini eesti keele ja kirjandusega.

Hoolekogu arvamus: muudatustest on saadud põhjalik ülevaade ja need on
hoolekogu poolt heaks kiidetud.
5. Arvamuse andmine dokumendi
(tugikeskuse juhataja N. Pilman)

JG

kodukord

muutmiseks

Nele Pilman: põhimõtteline muudatus – vähendada nutiseadmete kasutamist ja
luua koolis „ Nutivabad alad“. Käidi Kuristiku koolis, kus nt koolis asuvatel
diivanitel ei ole õpilastel lubatud nutiseadmeid kasutada. Jüri Gümnaasiumis
soovitakse leida need alad koostöös õpilastega. Muud muudatused JG
kodukorras on seotud sõnastuse täpsustustega dokumendis, et kõik oleks ühtselt
mõistetav ja arusaadav. Õpilaste tunnustamiseks on plaanitud anda välja
ainepõhiseid kiituskirju lisaks riiklikule tunnustusele, korda ja täpsemaid
tingimusi õppenõukogu veel täpsustab. Ürituste korraldamisel nõutava
registreerimise kord ja viis saab samuti täpsema sõnastuse.
Hoolekogu arvamus: muudatustest on saadud ülevaade ja need on
hoolekogu poolt heaks kiidetud.
6. Arvamuse andmine dokumendi JG palgakorralduse põhimõtete
kohta (direktor M. Tiro)
Maria Tiro – JG palgakorralduse põhimõtted kinnitab Rae Vallavalitsus.
Sõnalisi muudatusi on olnud punktis 5.2 Töötasu maksmine – Puhkusetasu
kantakse töötaja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse
algust kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud teisiti. Otsust veel ei ole,
kuid enamuse koolitöötajate sooviks on saada puhkusetasu kätte tavapärasel
palgapäeval koos töötasuga, mitte kogusummas ette enne puhkuse algust.
Uue põhimõttena on lisandunud üks tasuline tervisepäev aastas.
Asendused gümnaasiumis üks kuni kolm tundi ja põhikoolis üks kuni viis
tundi on hetkel kompenseeritud vaba ajaga, samas oleks võimalusel hea need
muuta tasuliseks juba esimesest asendustunnist (vaba ajaga kompenseerimine või
rahaline hüvitis vastavalt kokkuleppele töötajaga).
Hoolekogu arvamus: hoolekogu toetab ettepanekut, et puhkuseraha üle
kandmisel oleks töötajal kaks valikut: töötajale kantakse puhkuseraha üle
nagu seaduses kirjas eelviimasel tööpäeval või puhkuseraha kantakse
töötaja avalduse alusel pangakontole üle koos igakuise töötasuga.
7. Arvamuse andmine dokumendi JG pikapäevarühma töökorraldus ja
päevakava kohta (tugikeskuse juhataja N. Pilman)
Nele Pilman – dokumendis on täpsustatud pikapäevrühma toimimise ajaline piir,
et kellaajad oleksid kõigile üheselt arusaadavad. Muid muudatusi ei ole,
töökorraldus toimib ladusalt ja on lastevanemate poolt hästi vastu võetud.
Hoolekogu arvamus: muudatustest on saadud ülevaade ja need on
hoolekogu poolt heaks kiidetud.

8. Nõusoleku andmine õpilaste arvude suurendamiseks
klassides (direktor M. Tiro)

põhikooli

Maria Tiro ülevaade ja ettepanekud: JG on hetkesesiuga 1208 õpilast.
II c - 26; III a - 25, IV c - 25, IV e – 25, V c- 25 – ettepanek jätkata samade
õpilaste arvudega nagu eelmisel õppeaastal.
Õpilaste arvude suurenemine on toimunud järgmistes klassides:
VI a, VI b, VI d, VI e –
õpilaskohani,

kõik klassikollektiivid on suurenenud kuni 26

VII c - klassikollektiiv on suurenenud kuni 25 õpilaskohani,
VIII b, IX b - klassikollektiivid on suurenenud kuni 26 õpilaskohani,
Hoolekogu otsus: hoolekogu on kõikide ettepanekutega tutvunud ja annab
nõusoleku õpilaste arvude suurendamiseks nimetatud põhikooli klassides.
9. Muud kohapeal algatatud küsimused.
Maria Tiro – aasta on kulunud ja JG konseptsioon on saanud visuaalsel kujul
paberile! Tänavu lõppeb üks arengukava periood ja, et edaspidi paremana ja
tugevamana edasi minna, on loodud konseptsioon, mida on võimalik esitleda
välispartneritele ja muudele osapooltele. Visuaali autor on Kati Orav.
JG üldkoosolek toimub 06.09.2017 kell 18.00, päevakorras JG hoolekogu
esimehe sõnavõtt ja põhikooli lastevanemate esindaja valimine hoolekogusse (I
kooliaste).
Hoolekogu esimees: K. Möllits
Protokollis: A. Lepik

