Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 22.08.2016
Kohal:

Puudus:

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
Frederik Tihhonov – õpilasesinduse esindaja
Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja

Külalised: Maria Tiro, Anne Kloren, Kadi Toomi, Nele Pilman, Evelin Vanaselja
Aeg: 18.00 – 20:00

Päevakava:
1. Eelmiste koosolekute otsuste ja tegevuste ülevaade
2. Hoolekogu koosseis 2016-2017 õppeaastal
3. Arvamuse andmine
3.1. põhikooli õppekava muutmiseks (ettekandjad Anne Kloren, Kadi Toomi)
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

gümnaasiumi õppekava muutmiseks (Evelin Vanaselja)
kodukorra muutmiseks (Nele Pilman)
kooli eelarve projekti kohta (Maria Tiro)
arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta (Anne Kloren,
Kadi Toomi)
4. Nõusoleku andmine põhikooli õpilaste arvude suurendamiseks mõnedes
klassides (Maria Tiro)
5. Muud kohapeal algatatud küsimused.

1. Eelmise koosoleku teemad
Eelmisest korrast midagi lahtiseks ei jäänud.
2. Hoolekogu koosseis 2016-2017 õppeaastal
Kahe hoolekogu liikme lapsed lõpetasid kevadel Jüri Gümnaasiumi ja neil ei ole
enam koolis õppivaid lapsi, aga mõlemad lapsevanemad on kooli vilistlased ning
seaduse järgi võivad jätkata hoolekogus tööd. Pille Tarto ei soovi jätka tööd
hoolekogu liikmena. Ettepanek valida kaks uut hoolekogu liiget, üks põhikooli astme
lastevanemate hulgast ja
üks gümnaasiumi astme lastevanemate hulgast.
Klassijuhatajad teevad ettepanekud kandidaatideks enne lastvanemate
üldkoosolekut. Üldkoosolek toimub 8. septembril 2016.

3.

Arvamuse andmine

3.1. Põhikooli õppekava oli hoolekogu liikmetele varem tutvumiseks saadetud.
Anne Kloren ja Kaidi Toomi andsid ülevaate peamistest muudatustest. Paljud
korrigeerimised on seotud mõistete muutumisega, kooli veerandite asemel on
trimestrid jms. Muudatus on ka tasemerühmades, näiteks tasemerühmad luuakse
ka kuuendas klassis. Muutunud on loovtööde juhend. Lähtutakse kujundava
hindamise põhimõtetest. Algklassides on IT õpe integreeritud põhiainetega.
Õppetegevust toetavad tugiteenused (erivajadusega õppijad, õpiabi jms) on
toodud eraldi välja õppekava lisas.
Otsus: hoolekogu arvab õppekava muudatused heaks.
3.2. Gümnaasiumi õppekava muudatustest andis ülevaate Evelin Vanaselja. 2016.a
kevadel lõpetasid viimased loomesuuna õpilased, see suund on sellest sügisest
võetud õppekavast välja. Muudetud on tunni pikkus, 75 minutit. Pikem tund
muudab tunni sisukamaks ja võimaldab vähendada koduste tööde mahtu.
Gümnaasium alustab koolipäeva kell 8.30, hommikul saab kasutada 25 minutit
konsultatsioonideks. Uue õppekava järgi ei õpetata enam nö kitsast
matemaatikat, kuna õpilased seda ei soovi – õpilasel jätkuvalt õigus valida kitsa
matemaatika riigieksam. Uurimustööde lisas on täpsustatud hindamist:
juhandaja ja retsensendi erisus hindamisel, lisa on lühendatud konkreetsemaks.
Muutunud on gümnaasiumi hindamise kord, iga perioodi lõpus on arvestused –
lahti kirjutatud arvestus kui hindamise vorm.
Agu Laius: uurimustööde puhul on sageli probleem viitamine, kuidas see on
lahendatud?
Evelin Vanaselja: see on ära toodud uurimustöö koostamise juhendis ning seda
õpetatakse ka eraldi aines uurimustöö alused.
Otsus: hoolekogu arvab õppekava muudatused heaks.
3.3. Muudetud kodukord oli hoolekogu liikmetele varem tutvumiseks saadetud.
Nele Pilman tegi ülevaate muudatustest, peamiselt on need seotud õppekavade
muudatusega, muutuvad koolivaheajad, tundide pikkus jms. Täpsustatud on
kellele kord kehtib, sh ka kooli külalistele. Suhtluskanalid on täpsustatud,
gümnaasiumi osas on täpsustaud koolist välja arvamine. Täpsemaks on
muudetud tugi- ja mõjutusmeetmed. Reguleeritud on inimeste liikumist
koolimajas, sh külaliste liikumist. Seoses gümnaasiumi osas muutunud tunni
pikkusega on muudetud ka mõjutusmeetmetega seotud puudutud tundide arvud.
Agu Laius: Kehalise kasvatuse tunnis sobivate riiete puudumine võrdsustakse
põhjuseta puudumisega, ettepanek täpsustada sõnastust.
Biby Lilander: Kas lisaks tööde järele tegemise võimalustele saab töid ka ette teha?
Evelin Vanaselja: saab aga keegi ei ole siiani soovi avaldanud.

Tarmo Gutmann: kuidas seadus reguleerib alkoholi tarbimise mõõtmist?
Nele Pilman: meil on üks alkomeeter, seaduse järgi on seaduse rikkumisega seoses
õigus mõõta politseil.
Tarmo Gutmann: kui seaduse järgi on õigus politseil, kas saame seda kooli korras
üldse kehtestada?
Maria Tiro: saab kooli kodukorras reguleerida, kuna seda on vaja koolis tekkinud
olukorra täpsustamiseks, et vajadusel lapsevanemat teavitada.
Agu Laius: Täpsustada sõnastust, näiteks: on õigus kontrollida.
Tarmo Gutmann: kooli esindavalt ürituselt puudumine on võrdne põhjuseta
puudumisega – täpsustada sõnastust. Millal on õpilane võtnud kohustuse, kuidas see
fikseeritakse? Kui kooli esindamisega on probleeme, kas ei ole võimalik kuidagi
teisiti motiveerida - positiivsusega. Võimalusel arvestada varuliikmetega jms.
Otsus: hoolekogu arvab kodukorra muudatused heaks.
3.4. Kooli eelarve projekt ei ole hoolekogule esitamiseks valmis. Tegeleme
teemaga järgmisel koosolekul või vajadusel anname arvamuse elektrooniliselt.
3.5. Arenguvestluste korra muudatused olid hoolekogu liikmetele varem
tutvumiseks saadetud. Nele Pilman andis muudatustest ülevaate. Muudatused on
seotud mõistete muutumisega.
Otsus: hoolekogu arvab korra muudatused heaks.
4. Nõusoleku andmine põhikooli õpilaste arvude suurendamiseks
Kooli õpilaste täpsed arvud klassides ei ole veel teada. Nõusoleku õpilaste arvu
suurendamiseks üksikutes klassides otsustame järgmisel koosolekul. Hoolekogu
liikmed annavad nõusoleku elektrooniliselt, peale 2. septembrit. Kogu kooli õpilaste
arv on sellel õppeaastal ligikaudu 1100

5. Muud küsimused
Tarmo Gutmann: Milline on riigigümnaasiumi areng?
Agu Laius: Käivad läbirääkimised kahe kinnistu osas. Lisaks koolihoonele on
teemaks ka staadion ja/või kaarhall. Ministeeriumi poolt ei ole järgmisi samme veel
planeeritud, hoone peaks valmima 2020. Vald on planeerinud võtta initsiatiivi.
HK esimees: T.Gutmann
Protokollis: P.Tarto

