Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 26.08.2015
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
Martin Möllits– õpilasesinduse esindaja
Tavo Kekki – põhikooli õpetajate esindaja
Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja

Puudus:

Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja

Külalised:

Maria Tiro
Anne Kloren
Evelin Vanaselja
Triinu Luiga

Aeg: 18.00 – 20:30
Päevakava:
1. Arutelu teemal: ATS süsteemile viiteaja määramine (Endel Aho)
2. Arvamuse andmine põhikooli õppekava muutmiseks (ettekandjad Anne Kloren,
Kadi Toomi)
3. Arvamuse andmine gümnaasiumi õppekava muutmiseks (Evelin Vanaselja)
4. Arvamuse andmine kodukorra muutmiseks (Triinu Luiga)
5. Hinnangu andmine pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta (Triinu
Luiga)
6. Nõusoleku andmine põhikooli õpilaste arvude suurendamiseks mõnedes
klassides (Maria Tiro)
7. Muud kohapeal algatatud küsimused
1. ATS süsteemile viiteaja määramine
Endel Aho andis ülevaate koolis toimivast automaatsest tuletõrjesüsteemist. Täna
kooli süsteemis ei kasutata viiteaega ja igale häirele järgnevad kohe kellade helin ja
õpilased hakkavad evakueeruma, kuigi on kokku lepitud, et evakueerumine toimub
peale teist kella. Seadus lubab, et kui on valvatav ATS, siis kasutada 3 minutit
viiteaega. See tähendab: esmane häire läheb valvurile ja siis kui valvur on olukorra
kindlaks teinud antakse üldine häire. Olukorra kindlaks tegemiseks on lubatud 3
minutit ja seda nimetatakse viiteajaks, kolme minuti pärast hakkavad kellad tööle
automaatselt. Esmase häire ajal juba turvasüsteem toimib: tuletõkke uksed sulguvad,
ventilatsioonid jäävad seisma jne, ainult kellad veel ei tööta. Kui valvur tuvastab ohu
lühema aja kui 3 minuti jooksul siis lülitakse kellad tööle varem käsitsi ja algab
evakueerumine. Viiteaeg väldib valehäire korral evakueerumise ja tuletõrje kohale
saabumise ning võimaldab valvuril tuvastada olukorra kiiremini, kuna koridorid on
veel õpilastest vabad.

Biby Lilander: kas valvur jõuab 3 minuti jooksul olukorra tõsiduse tuvastada?
Endel Aho: andur näitab kuvaril millises hoone osas oht on ja lähim valvur läheb
kontrollima, kui ei jõua siis kolme minuti pärast häire käivitub igal juhul.
Marko Leppik: kas häire läheb kohe päästeametile?
Endel Aho: saab teha nii ja naa, igal juhul häirekeskus näeb maja tsoone ja saab tulla
kiiresti kohale õige hoone sissepääsu juurde.
Biby Lilander: tõelise häire puhul võib 3 minutit viiteaega olla probleem.
Tarmo Gutmann: miks on vaja teha sellist muudatust? Kui on palju valehäireid tuleb
likvideerida valehäire põhjused! Kui tihti valehäireid esineb?
Endel Aho: viitaega ei pea olema kolm minutit võib olla ka 1-2 minutit, seda aga on
vaja, et kiiremini probleemi tuvastada. Valehäireid oli ehitamise perioodil palju,
nüüd vähem üks kuni kaks juhtumit aastas.
Tarmo Gutmann: ei näe põhjust miks tuleb 1-2 valehäire pärast tänast olukorda
muuta. Kui kehtestame viitaja 1-2 minutit, siis kas on hinnatud millised riskid sellega
kaasnevad? Riskianalüüs?
Endel Aho: ei näe riske, ühe minutiga avastatakse kolle ja kui hoone trepid on tühjad
on võimalik kiirest jõuda tuvastama olukorda. Kui on päästeameti poolt antud luba 3
minutit, siis peab see olema riskivaba. Riskianalüüsi tehtud ei ole.
OTSUS: järgmiseks hoolekogu koosolekuks hinnata ära viitaja kasutusele võtuga
seotud riskid ja hinnata praktilise proovi käigus läbi kui pikk viitaeg on optimaalne
vahemikus 1-3 minutit..
2. Arvamuse andmine põhikooli õppekava muutmiseks
Põhikooli õppekava muutmisega seotud materjalid olid varem hoolekogu liikmetele
välja saadetud. Muudetud osad olid dokumendis eristatud. Materjalidega tutvumise
aeg oli suhteliselt lühike.
Tarmo Gutmann: teen koolile ettepaneku, et muudatustes dokumendid saadetakse
hoolekogule tutvumiseks piisava ajavaruga. Täna käsitlusel olevaid dokumente ei
jõudnud kahjuks läbi töötada kuna selleks jäi aega kõigest napilt 3 päeva (saadetud
dok-e oli kokku 31, mahus üle 500lk)
Anne Kloren andis ülevaate muudatustest. Muudatused on saanud alguse riikliku
õppekava muudatustest ja varasemate õppeaastate õppekava rakendamise praktikast.
Peamised muudatused on tehtud õppekava juurde kuuluvas ainekavas. Rohkem on
toodud esile õppekeskkonda ning rühmatööde põhimõtted ja suurused.
Õppekava üldpädevuste muudatused tulenevad riiklikust õppekavast.
Täiendatud on õppekavas loetelu projektides osalemise, traditsiooniliste ürituste ja
muude tegevuste osas, mis toetavad õppetööd. Täpsustatud on õpetaja töökava on
täpsustatud.
OTSUS: hoolekogu hinnangul hea õppekava, kiidame heaks.

3. Arvamuse andmine gümnaasiumi õppekava muutmiseks
Gümnaasiumi õppekava muutmisega seotud materjalid olid varem hoolekogu
liikmetele välja saadetud. Muudetud osad olid dokumendis eristatud. Materjalidega
tutvumise aeg oli suhteliselt lühike.
Evelin Vanaselja andis ülevaate muudatustest. Muudatused on saanud alguse riikliku
õppekava muudatustest ja varasemate õppeaastate õppekava rakendamise praktikast
ning eesmärgist muuta õppekava kosmeetiliselt lühemaks. Sisulisi muudatusi ei
olnud. Muudetud on õppekava osade järjekorda vastavalt uuele loogikale ja
muudetud on ühte uut gümnaasiumi suunda.
Kursused ja valikained on täpsemalt õppekavas välja toodud. Riikliku õppekava
üldpädevused on toodud ära igas ainekavas, kuidas ainekava toetab üldpäedevuste
saavutamist.
Hindamise korraldust ei muudetud. Elukestev õpe ja karjääri planeerimise teemad on
täpsustatud, kuidas kaasata erinevad lektorid majast väljast.
Biby Lilander: kui tuleb gümnaasiumisse poole pealt õpilane teisest koolist, kus on
teistsugune õppekava, kuidas siis toimitakse.
Evelin Vanaselja: talle koostatakse individuaalne õppekava.
OTSUS: hoolekogu hinnangul hea õppekava, kiidame heaks.
4. Arvamuse andmine kodukorra muutmiseks.
Materjalid olid varem hoolekogu liikmetele välja saadetud, muudatused korras olid
eristatud. Triinu Luiga andis ülevaate muudatustest. Iga õppeaasta alguses
vaadatakse kord üle. Ettepanekuid muudatusteks on kogutud uute töötajate
sisseelamis koolituse (tutvustati kehtivat kodukorda) tagasisidest ja tugikeskuse
töötajate koosolekult.
Muudetud on gümnaasiumi osas õpilase koolist välja arvamise tingimusi. Lisatud on
võimalus pidevalt kodukorda rikkuv õpilane välja arvata koolist, kui talle on
väljastatud kolm direktori käskkirja.
Täpsustatud on korra sõnastust ja lisatud on uued mõisted keelatud tegevuste
loetelusse.
Muudetud on kodukorra lisa 10, mis reguleerib õpilase individuaalse arengu kaardi
(IAK) kasutamist. Seadusest tulenevalt on muudetud sõnastust, kaart avatakse
lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Säilitatakse e-õppesüsteemis Stuudium, kus
ta on kätte saadav õigust omavatele osapooltele sh lapsevanemale.
Tarmo Gutmann: kui turvaline on Stuudium selliste dokumentide hoidmiseks?
Triinu Luiga: ei oska öelda kuna seda ei ole minu andmetel testitud, e-kool on
tunnistatud turvaliseks Euroopa IT agentuuri poolt, mis asub Tallinnas.
Maria Tiro: IAK lisamine Stuudiumisse on suur samm edasi.
OTSUS: hoolekogu hinnangul hea kodukord, kiidame heaks.

5. Hinnangu andmine pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta
Materjal oli varem hoolekogu liikmetele välja saadetud. Triinu Luiga andis ülevaate.
Täpsustatud on seadustest tulenevaid nõudeid, näiteks peab seaduse järgi jääma
õpilasele koolitunni ja pikapäeva rühma vahele üks tund aktiivset tegevust toas või
õues.
OTSUS: hoolekogu hinnangul hea dokument, kiidame heaks.
6. Nõusoleku andmine põhikooli õpilaste arvude suurendamiseks mõnedes
klassides.
Maria Tiro andis ülevaate 2015-2016 õppeaasta õpilaste arvust klasside kaupa.
Kokku on koolis 1074 õpilast. Üks õpilane lubatust rohkem on kolmes klassis. 25
õpilast on 3a, 3b, 3d klassis. Õppetöö ei ole häiritud.
OTSUS: Lubame 3a, 3b ja 3d klassis suuremat õpilaste arvu, kuni 25 õpilast.
7. Muud kohapeal algatatud küsimused
7.1
Maria Tiro palus hoolekogu toetust Rae valla aasta õpetaja kandidatuurile.
Kevadel valiti Jüri Gümnaasiumi aasta õpetajaks Sirje Reinholm, tema kandidatuuri
esitasid lapsevanemad.
Ettepanek, esitada õpetaja Rae valla aasta õpetaja kandidaadiks Sirje Reinholm.
OTSUS: toetame Sirje Reinholmi kandidatuuri Rae valla aasta õpetajaks.

HK esimees: T.Gutmann
Protokollis: P.Põldmäe

