Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 28. august 2013
Kohal:

Tarmo Gutmann – gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Inna Erik – põhikooli õpetajate esindaja
Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja
Martha Rattus – õpilasesinduse esindaja
Karin Möllits – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Biby Lilander – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja

Puudus:

Brita Pill – gümnaasiumi õpetajate esindaja

Kutsutud:

Maria Tiro
Anne Kloren
Robert Ossipov
Tiiu Voodla
Nele Pilman
Kristi Vimberg
Madis Sarik

Algus 18.00 lõpp 20.50, Marko Leppik lahkus 19.45, peale gümnaasiumi õppekava
arutelu.
Päevakava:
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Õpilaste arv põhikooli klassides
Õpilaste arv pikapäevarühmades
Põhikooli õppekava
Gümnaasiumi õppekava
Hädaolukorra lahendamise plaan
Kodukord
JG laienduse riigihanke hinnapakkumise võitis Riito Ehituse ja Facio ühispakkumine.
Hoolekogu koosseis. Gümnaasiumi lastevanemate esindaja Rain Puks ei ole enam
HK liige kuna tema laps lõpetas kevadel gümnaasiumi ja rohkem tal lapsi Jüri
Gümnaasiumis ei käi. Lastevanemate üldkoosolekul tuleb valida uue(d) liikme(d).
9. Muud kohapeal algatatud küsimused.
Jüri Gümnaasiumi laienduse hetkeseisu tutvustamiseks kutsus hoolekogu esimees Tarmo
Gutmann koosolekule abivallavanema Madis Sariku. Ettepanek muuta päevakava ja
alustada punktiga 7.

1.

JG laienduse riigihankest.

Madis Sarik tutvustas juurdeehituse projekti ja ehituse hetkeseisu. Riigihange on
lõppenud, oli 14 pakkujat ja võitja on selgunud. 4. septembril on kohtumine hanke
võitjaga lepingu eelkokkuleppe aruteluks. 9. septembril on planeeritud leping
allkirjastada.
Lisaks nimetatud hanke alusel planeeritud ehitusele on kavas spordikeskuse juurdeehitus
ehk pallihall – spordisaal pallimängudeks koos istekohtadega pealtvaatajatele.
Spordikeskuse laiendus on kavandatud eraldi tööna, täna on olemas eskiis, lähiajal
kuulutatakse välja projekteerimise ja ehitamise hange, mille tähtaeg on planeeritud

9.september, lisaks nimetatud juurdeehitusele on hankes planeeritud ka ujula basseini
rekonstrueerimine.
B. Lilander: millal ehitus algab?
M. Sarik: gümnaasiumi juurdeehituse algab tänaste plaanide kohaselt 15 september,
valmis peab olema juurdeehitus 01. september 2014.

2.

Õpilaste arv põhikooli klassides

Eile toimus harjumaa koolijuhtide nõupidamine, kus osales ka Maria Tiro. Nõupidamise
peamiseks teemaks oli uue põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse (PGS) rakendamine. Uus
PGS ei ole veel Riigi Teatajas avaldatud ning ei ole veel avaldatud ka seadusest tulenevad
määrused, mis jõustuvad 01.09. Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) töötajad
tutvustasid loodavaid määruseid. Nõupidamisel jagatud info kohaselt ei ole meil uutest
õigusaktidest tulenevalt käsitleda kahte esimest päevakava punkti. Nõupidamisel jagatud
info kohaselt uued õigusaktid alates septembrist enam õpilaste arvu klassis ei reguleeri.
Lähtuda tuleb ainult tervisekaitse nõuetest.
T. Gutmann: milline on kooli seisukoht, kui suur peaks õpilaste arvu klassis olema?
M. Tiro: meie hinnangul võiks olla see piir 26, sellise arvestusega on meil klassiruumid
ehitatud ja kavandatud.
B. Lilander: kas on plaanis vajaduse klasse suurendada 30. õpilaseni ja enam?
M.Tiro: ei, kui algklassid on 26 õpilasega komplekteeritud, siis klassid jäävad põhikooli
lõpuni samas suuruses ja neid ei liideta kokku.

3.

Õpilaste arv pikapäevarühmades

M.Tiro: tulenevalt PGS muudatustest ei ole vajadust hoolekogul kinnitada pikapäeva
rühma suurust. Ettepanek käsitleda siin punkti alla dokumenti - pikapäeva rühma
töökorraldus ja päevakava.
Nele Pilman tutvustas kehtivas dokumendis tehtud muudatusi, muudetud on
pikapäevarühma aeg, uus ajavahemik on kell 12.00-17.00.
M.Tiro: milline on hoolekogu arvamus, mis klassidele on pikapäevarühma vaja, hetkel on
kavandatud 1-6. klassini, selline on olnud kooli tänane praktika. Teistes valla koolides on
teised variandid.
M.Rattus: milline on statistika, kui palju millistest klassidest osaleb, kui palju 6.
klassidest?
A.Kloren: täna on vajadus olemas ka 6. klassis – 4-6 klass on koos ühes rühmas.
Hoolekogu ettepanek: hoolekogu peab vajalikuks pikapäevarühma esimesest kuni
kuuenda klassini.
Teiseks on muudetud korras pikapäevarühma päevakava- võimalikult palju viiakse
pikapäevarühmas tööd läbi klassipõhiselt, 1-4 klass on oma õpetajaga kuni kella 14,00
ning seejärel on kõik rühmad koos.
B. Lilander: kas on huvi pikapäeva rühma kohta ka 7. klassis ja edasi?
N. Pilman: ei ole huvi tundnud.

4.

Põhikooli õppekava

Õppekava on hoolekogu liikmetele välja saadetud. Dokumendid on tänaseks õpetajate ja
kooli juhtkonna poolt täiendatud. On otsustatud lõpetada leping kasutusel oleva e-kooli
haldajaga ning võtta kasutusele uus infosüsteem. Alustatakse tarkvaraga stuudium –
Tallinna Inglise Kolledži baasil välja töötatud infosüsteem. Uus infosüsteem on õpetajale

kasutajasõbralikum, e-kooli andmed kantakse kõik uude süsteemi üle. Sellega seoses on
tehtud muudatused ka kooli vastavates kordades.
M. Leppik: kas senine e-kool on riigi tellimusel loodud tarkvara?
M.Tiro: ei.
B. Lilander: kas lapsevanema jaoks on muutus suur?
K.Vimberg: ka lastevanematele muutub süsteem mugavamaks, seosed teiste ekeskkondadega on uues süsteemis paremad.
Hoolekogu liikmetel õppekava üldosa kohta küsimusi ei olnud. Robert Ossipov tutvustas
eraldi õppekava juurde kuuluvat hindamise juhendit.
Mõnest õppetoolist on tulnud ettepanek muuta hindamine senise 5 astme asemel 11
astmeliseks ning võtta kasutusele ka + ja- süsteemi e. 4- või 5+. Näiteks 93-97,5% on 5
ning 98-100% 5+.
Õpetajad on erineval arvamusel, homme õppenõukogu otsustab milline variant jääb.
M. Tiro: milline on hoolekogu arvamus?
I.Tomson: mina täna õpetajana kasutan plusse ja miinuseid ning märgin need alati töö
peale.
T.Gutmann: selline miinuste ja plusside süsteem ajab protsendiarvestuse väga keerukaks,
eriti kui ei ole väga selget töö hindamise kriteeriumit (nt humanitaarainetes, kirjandid vms
hindamine). Hindamissüteem (ja ka hinne ise) peab olema võimalikult konkreetne ja
arusaadav.
M.Rattus: mulle õpilasena meeldiks hinne plussi ja miinusega.
M.Tiro: hindele saab alati lisada ka sõnalise märkuse, ka e-päevikusse. Hindamise
astmete juurde loomine teeb õpetajale hindamise keerulisemaks ja ajamahukamaks.
Hoolekogu andis arvamuse: toetame ilma plussi ja miinusteta hindamist. Töö peal võib
õpetaja kasutada miinust-plussi, e-päevikus ilma miinuse ja plussita.
Tulenevalt uuest e-päevikust on hindamise korras fikseeritud ka uued tähised: tegemata
tööde, puudumiste, tegemata koduste ülesannete jms kohta.
Esimese klassi hindamise kohta on hetkel korras kaks varianti: sõnaline hindamine kuni
esimese veerandi lõpuni; sõnaline hindamine kuni esimese poolaasta lõpuni. Teemat
arutatakse homme õppenõukogus.
M.Tiro: milline on hoolekogu arvamus?
B. Lilander: minu ettepanek on pool õppeaastat.
Hoolekogu andis arvamuse: hoolekogu toetab esimeses klassi hindamisel poole aastast
suulise hinnangu andmist.

5.

Gümnaasiumi õppekava

Õppekava oli varem hoolekogu liikmetele välja saadetud. Tiiu Voola tutvustas
muudatusi. Muudatused on sarnased põhikooli õppekava muudatustega. Üldosa kohta
hoolekogu liikmetel küsimusi ei olnud.
Hindamise korda on lisatud uus hindamise vorm - uurimustöö kaitsmine.
Täpsustatud on, et kokkuvõttev hinne ei ole hinnete aritmeetiline keskmine, mõni hinne
saab olla õpetaja hinnangul suurema kaaluga.
Lisatud kirjeldus astmelise tugisüsteemi kohta, õpilasele kes ei saavutata ühe kuu jooksul
positiivseid õpitulemusi.
Lisatud on käitumise hindamine, mis ei ole küll gümnaasiumi lõputunnistuse osa aga kool
peab vajalikuks seda hinnata ja seda arvestatakse kooli tunnistuse osana.

Hoolekogu andis arvamuse: Hoolekogu toetab käitumise hindamise ettepanekut. Täna on
kavas hinnata käitumist kord aastas õppeaasta lõpus.
Hoolekogu ettepanek vähemalt kaks korda aastas. Enne lõpliku otsuse langetamist
hindamise sageduse kohta täpsustada uue e-päeviku kasutusvõimalusi, et käitumishinde
arvestus oleks lihtne ja ei nõuaks lisatööd.
Uurimustööde juhendit on muudetud vastavalt õpilaste, juhendajate ja retsensentide
tagasisidele ja parandusettepanekutele.

6.

Hädaolukorra lahendamise plaan

Materjal on hoolekogu liikmetele varem välja saadetud, hoolekogu on kaasatud
hädaolukorra plaani väljatöötamisse. Kristi Vimberg tutvustas korras tehtud muudatusi.
Muudatusettepanekud on tehtud kriisikomisjoni tagasiside põhjal. Samuti on muudatused
tehtud tulenevalt hädaolukorra õppuse kogemustest ning õppustel osalenud
turvameeskonna soovitustest. Lähtutud on ka päästeameti nõuannetest.
T.Gutmann: kas kogunemiskoht ei peaks olema tähistatud?
M.Tiro: Ei ole tähistatud, vastavat nõuet ei ole.

7.

Kodukord.

Materjal on hoolekogu liikmetele varem välja saadetud. Nele Pilman tutvustas muudatusi.
Suurem muudatus on eraldi lisa, mis käsitleb pildistamist ja filmimist kooli territooriumil.
Muudatused on tehtud lähtutud andmekaitse seadusest.
T. Gutmann: ettepanek see uus lisainfo panna eraldi uudisena kooli kodulehele, kuna see
teema puudutab paljusid inimesi väljastpoolt kooli.
B.Lilander: korras on kirjas, et tundi segavad esemed võetakse ära, kas ka telefonid
võetakse ära ja millal need tagasi antakse?
N.Pilman: õpetaja läheneb igale juhtumile individuaalselt, korras on ära toodud võimalus.
Uuendusena on kodukorras kirjeldatud valikainete valimise süsteem, kuidas teatada oma
valikust ning loobumisest ja millisel juhul valikaine rühm avatakse.
Täiendatud on meetmeid gümnaasiumi õpilaste puudumiste kohta.
P.Tarto: Kas ja kuidas käib lapsevanema informeerimine, kui õpilase ja õpetaja vaheline
lepe on allkirjastatud?
M.Tiro: täpsustame ja vajadusel lisame teavituse meetodi.
Täpsustatud on korras turvakaamera kasutamise reeglit.
Muudetud on tunnist eemaldamise korda, mis kehtib uuendusena alates teisest tunnist.
Hoolekogu andis arvamuse kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks: tehtud muudatused
kehtestada.

8.

Hoolekogu koosseis, kas on vaja valida juurde uus liige.

T. Gutmann: kuna Rain Puks ei ole enam HK liige (tema laps lõpetas gümnaasiumi) siis
kas on vaja valida juurde üks uus liige, lapsevanemate esindaja?
M. Tiro: ootame ära uue PGS ja selle rakendusaktide ilmumise ning täpsustame seal
kehtivaid nõudeid hoolekogu koosseisule ning siis otsustame.
HK esimees: T.Gutmann
Protokollis: P.Tarto

