Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 02.12.2015
Kohal:

Tarmo Gutmann – gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Karin Möllits – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Frederik Tihhonov– õpilasesinduse esindaja
Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja

Puudus:

Pille Tarto – gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Biby Lilander – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja
Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja
Tavo Kekki – põhikooli õpetajate esindaja
Külalised:
Maria Tiro, Anne Kloren, Evelin Vanaselja, Triinu Luiga, Kadi
Toomi
Aeg: 18.00 – 20:05
Päevakava:
1. Eelmiste koosolekute otsuste ja tegevuste ülevaade
1.1. ATS süsteemile viiteaja määramine. (HK protokoll 26.08.2015)
1.2. Rae küla bussipeatus. (HK protokoll 26.08.2014)
2. Arvamuse andmine Jüri Gümnaasiumi 2016a eelarve projekti kohta.
3. Õpilaste vastuvõtt 1. klassidesse.
4. Põhikooli õppesuunad. Õppetöö korralduslikud küsimused (õppeveerandite ja
koolivaheaegade arv, õppetundide pikkused gümnaasiumis, hinded vs sõnalised
hinnangud).
5. Muud kohapeal algatatud küsimused.
Hoolekogul on uus õpilasesinduse esindaja: Frederik Tihhonov!
1. Eelmise koosoleku teemad
1.1 ATS süsteemile viiteaja määramine,.
Häiresignaal läheb käivitumisel kohe G4S–i ja alates 13.12.2015 ka
Päästeametisse. Viiteaega ei rakendata, signaal käivitub koheselt.
1.2 Rae küla koolibussi peatus.
Kuna Agu Laius puudus rääkis direktor M.Tiro, et koolil puudub info
bussipeatuste olukorra ja busside hilinemise kohta, kuna sellest õppeaastast
lähevad need probleemid otse valda või bussifirmale.
Otsus: T.Gutmann uurib Rae Vallavalitsusest (Kai Lasn), et kuidas on tagatud
koolibussiga sõitvate laste turvalisus.
2. Arvamuse andmine Jüri Gümnaasiumi 2016a eelarve projekti kohta.
M.Tiro tutvustas Jüri Gümnaasiumi 2016 aasta eelarve projekti. Eelarve sisaldab
palju kärpeid, kuna vallal on plaanis ehitada uus kool (Järveküla Kool). Eelarvet on
kärbitud 63 000 euro võrra. M.Tiro mõistab kärpe vajalikkust ja loodab selle
eelarvaega toime tulla.
Hoolekogu kiidab eelarveprojekti heaks.

3. Õpilaste vastuvõtt 1. klassidesse
Koolijuhtkond plaanib 1.klasside õppesuundadesse juurde tuua loodusainete
õppesuuna. Kindlasti jätkavad inglise keele (kõige populaarsem õppesuund), spordija muusika klass, ning loomulikult üldklassid. A.Klooren rääkis, et koolijuhtkonnal
on mõte muuta 1.klassi õpilaste hindamissüsteem sõnaliseks hindamiseks terveks
õppeaastaks (praegu poolaastat), kuna sõnaline hinnang on põhjalikum kui sõna
„tubli“. Õpilaste areng on sellise hindamise puhul pingevabam (Reaalkooli näide).
Hoolekogu on uute ideedega nõus.
4. Põhikooli õppesuunad
Jüri Gümnaasium soovib alates 2016/17 õa minna üle viiele kooli vaheajale ja 3-le
õppetsüklile. M.Tiro rääkis, et kuna paljudes koolides see süsteem toimib väga hästi,
õpilased on vähem väsinud ja õppetsüklite liiga kiired lõpud ei põhjusta siis liigset
stressi.
Hoolekogu on uute ideedega nõus.
E.Vanaselja tutvustas gümnaasiumi astme uuendust järgmiseks õppeaastaks. Nimelt
soovitakse gümnaasiumi tunni pikkus muuta 75 minutiliseks. See oleks hea
ettevalmistus ülikooli minejatele, kus tavaliselt loengu pikkus on 90 minutit. M.Tiro
lisas, et ainuke probleem on tunniplaaniga, kuid ka see proovitakse lahendada.
Nimelt on paljud õpetajad seotud nii kolmanda kui gümnaasiumi vanuseastmega.
Hoolekogu on uute ideedega nõus.
Kooli juhtkond tutvustas veel ühte uut ideed, mida proovitakse juba jaanuaris 2016.
Nimelt soovib kool loobuda tunnilõpu helinast, kuna päevasel ajal on periood, kus
tunnid lõppevad ja hakkavad erinevatel vanuseastmetel eriaegadel, siis oleks vähem
häirivaid kellahelinaid.
Hoolekogu on uute ideedega nõus.
5. Muud kohapeal algatatud küsimused
5.1 Kiri koolikiusamise kohta.
Hoolekogu esimees sai e-kirja, milles kurdeti tõsisest koolikiusamise juhtumist.
T.Gutmann teavitas sellest probleemist kohe kooli tugikeskust ja palus teemast
tulla hoolekogusse rääkima tugikeskuse juhataja Triinu Luiga. Triinu oli
probleemist teadlik ja antud lapsega on tugikeskus tegelenud juba pikalt, seega
andis T.Luiga teema kohta korraliku ülevaate.
Hoolekogu oli tehtud tööga rahul.
5.2 Õpilasesinduse president Frederik Tihhonov kiitis hoolekogule oma kooli.
Hoolekogul oli seda hea kuulda.

HK esimees: T.Gutmann
Protokollis: K.Möllits

