Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 26. august 2014
Kohal:

Tarmo Gutmann – gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Pille Tarto – gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Karin Möllits – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Biby Lilander – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja
Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja
Tavo Kekki – põhikooli õpetajate esindaja
Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja

Puudusid:

Karl-Gustav Kasemaa – õpilasesinduse esindaja

Kutsutud:

Maria Tiro – direktor
Anne Kloren
Nele Pilman
Kadi Toomi
Evelin Vanaselja
Aeg: 18.00 - 19.15
Päevakava:
1. Põhikooli õppekava (Anne Kloren ja Kadi Toomi)
2. Gümnaasiumi õppekava (Evelin Vanaselja)
3. Kodukord (Nele Pilman)
4. Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord (Nele Pilman)
5. JG pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava (Nele Pilman)
6. JG huvitegevuse muudatused (Kadri Koort)
7. Õpilaste arvud klassides (Maria Tiro)
8. Muud kohapeal algatatud küsimused.

1. Põhikooli õppekava.
Dokument oli hoolekogu liikmetele varem välja saadetud. Anne Kloren tegi lühikese
ülevaate õppekava üldosa ja lisade muudatustest. Õppekava on koostatud neli aastat
tagasi ning läheb iga aastaga korrigeerides rohkem kooli oma nägu, täieneb riigi poolt
ette antud raam. Täiendused on tehtud vastavalt varasemate õppeaastate
kogemustest. Parandatud on teemasid, sõnastust ja punkte, mis praktikas ei ole hästi
toiminud.
T.Gutmann: kas on olemas kokkuvõtteid „suitsuprii klassi“ kampaania tulemustest
ja KiVa projekti tulemustust.
M.Tiro: tugikeskusel on info olemas, vajadusel on seda võimalik koondada.
Oluliselt on täiendatud õppekava hindamise lisa, määratud on näiteks õpetaja
tagasiside andmise tähtajad. Parandatud on sõnastust, et õpilasele ja lapsevanemale
oleks dokument arusaadavam.

Muudetud on lisa, mis reguleerib loovtööde koostamist. Piiratud on näiteks
rühmatöös osalevate õpilaste arv. Piiratud on ka juhendatavate arvu ühe juhendaja
kohta. Muudetud on ka hindamise mudelit – ühtlustatud erinevate loovtööde liikide
hindamist.
2. Gümnaasiumi õppekava.
Dokument oli varem hoolekogu liikmetele välja saadetud. Evelin Vanaselja tutvustas
tehtud muudatusi. Gümnaasiumis on õppimine vabatahtlik, sellest tulenevalt ka
erinevused võrreldes
põhikooli õppekavaga. Tehtud on mitmed sõnalised parandused, et dokument oleks
paremini loetav ja arusaadav. Õppekava on korrigeeritud seoses õppesuundade
muudatusega.
A.Laius: võiks vaadata üle kogu dokumendi ja korrigeerida, hetkel on väga paljude
lõikude alguses korratud dokumendi pealkirjas toodud Jüri Gümnaasium. Saaks
dokumendi sõnaliselt lühemkaks.
M.Tiro: hea mõte korrigeerime.
Olulised muudatused on tehtud hindamist reguleerivas lisas. Hindamine on kavas
muuta gümnaasiumi osas karmimaks, et motiveerida õpilasi pidevalt õppetöös
osalema.
B.Lilander: milline roll on gümnaasiumis klassijuhatajal, kas ta on ka aineõpetaja.
M,Tiro: jah on ikka.
Otsus: kiita mõlemad õppekavad heaks koos tehtud muudatustega.
3. Kodukord.
Dokument oli varem hoolekogu liikmetele välja saadetud. Nele Pilman tutvustas
muudatusi. Suur osa muudatusi on tehtud kooli kodukorda lähtuvalt vajadus tagada
õpilaste ohutus. Täiendatud on keelatud esemete ja ainete loetelu. Korrale on lisatud
kaks täiendavat lisa:
- Puudumist käsitlev lisa (lisa 9). Puudumiste reguleerimine muutus
kodukorras pikaks, mõistlik oli teha eraldi lisa. Suuremad muudatused on
seotud gümnaasiumi astme puudumisi, puudujate mõjutusmeetmed on
muudetud rangemaks.
- Individuaalse arengu kaardi kasutamise kord (lisa 10) – kasutatakse
erivajadusega õpilaste puhul. Korras määratakse kaardi avamise ja
kasutamise tingimused, ligipääsu õigused jms.
Otsus: kiita kodukorra muudatused heaks.
4. Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord.
Dokument oli varem hoolekogu liikmetele välja saadetud. Nele Pilman tutvustas
tehtud muudatusi. Muudatused on tehtud peamiselt sõnastuses, et dokument oleks

loetavam ja arusaadavam. Mõned erinevat tõlgendust tekitavad kohad on täpsustatud.
Uuendusena kasutatakse igas kooliastmes erinevaid tagiside ja eneseanalüüsi lehti.
Välja on töötatud erinevad variandid, mille hulgast õpetaja saab valida, vajadusel igal
aastal erinevad.
Otsus: kiita korra muudatused heaks.
5. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava.
Dokument oli varem hoolekogu liikmetele välja saadetud. Muudatuste plaani
tutvustati hoolekogule ka mai kuu koosolekul. Nele Pilman andis lühikese ülevaate,
muudetud on pikapäeva rühmas osalevate õpilaste vanust ja lõpu kella aega. Mõned
muudatused puudutavad õpetajate töökorraldust. Eraldi on toodud välja õpetaja
töökava.
M. Leppik: miks kellaaeg on muudetud varasemaks, kella kuuelt kella neljale, kas
see on lastvanematele sobiv.
M.Tiro: analüüs on tehtud, et see on sobiv paljudele lastele, ka rahalised võimalused
seavad piirid ette.
Otsus: kiita korra muudatused heaks.
6. Huvitegevuse muudatused.
Maria Tiro andis ülevaate kooli huvitegevusega seotud muudatustest algaval
õppeaastal. Osa huvitegevuse ringe liigub huvikooli alla, kuna huvikoolis on alates
sellest sügisest kaks osakonda ja huvialakool laieneb. Huvialakoolile lähevad üle
enamus individuaalse õppe alad. Koolile jäävad aineringid, algklasside spordiringid,
koorid, rahvatants, kooliteatrid. Vähenenud on alates sellest õppeaastast ka 0.5
huvitegevusega seotud ametikohta.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
7. Õpilaste arvud klassides.
Hoolekogu otsusega on lubatud 24 õpilasest suuremat arvu järgmistes klassides:
1b
2c
2d
2e
6c
9b
9r
Õppetöö võimalus on kõigile õpilastele tagatud.
Otsus: lubame nimetatud klassidest suuremat õpilaste arvu.

8. Muud küsimused:
8.1
M.Tiro: 4.septembril on lastevanemate üldkoosolek. Hoolekogu esimees teeb
ülevaate hoolekogu tööst. Tarmo Gutmann ei saa osaleda, Marko Leppik asendab.
8.2
T.Gutmann: õpilasesinduse esindaja ei ole kordagi hoolekogu koosolekul
käinud. Kas on teada miks ta ei osale?
M.Tiro: Loodame, et sellel õppeaastal valitakse uus juht.
8.3
T.Gutmann: Rae küla koolibussi peatus on ohtlikus seisus, lastel puudub koht
kus bussi oodata, lapsed on tihti sõiduteel, palume vallal lahendust ohtliku olukorra
likvideerimiseks.
A.Laius viib info edasi valda, esmalt tuleb luua ajutine lahendus.

HK esimees: T.Gutmann
Protokollis: P.Tarto

