Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 06. mai 2014
Kohal:

Tarmo Gutmann – gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Pille Tarto – gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Karin Möllits – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja
Tavo Kekki – põhikooli õpetajate esindaja

Puudus:

Biby Lilander – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja
Karl-Gustav Kasemaa – õpilasesinduse esindaja
Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja

Kutsutud:

Maria Tiro
Anne Kloren
Kristi Vimberg
Madis Sarik

Algus 18.30, lõpp 20.00
Päevakava:
1.
2.
3.
4.
5.

Arvamuse andmine Jüri Gümnaasiumi sisehindamise korra kohta
Arvamuse andmine Jüri Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtete kohta
Hinnangu andmine pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta
Pikapäevarühmad töö 2014-2015 õppeaastal.
Muud kohapeal algatatud küsimused.

1. Sisehindamise kord
Sisehindamise kord koos lisadega oli varem hoolekogu liikmetele saadetud, kirjalikke
ettepanekuid ja arvamusi enne koosolekut ei laekunud.
Kristi Vimberg andis ülevaate korra muudatustest. Suuri muudatusi ei ole tehtud, korda on
sisse viidud mõned parendused. Sisehindamise kriteeriumid ja mõõdikud on samad, mis
varem. Sisehindamise kord on kehtestatud 5 aastaks ja tihedamalt seotud kooli
arengukavaga. Kord on töövahend valdkonna juhtidele.
Arvamus: Väga hea ja põhjalik kord, sisehindamisesl on praktiline seos kooli juhtimisega,
järjepidevus 2008/09 õppeaastast.
2. Palgakorralduse põhimõtted
Palgakorralduse põhimõtted olid varem välja saadetud, kirjalikke ettepanekuid ja arvamusi
enne koosolekut ei laekunud.
Maria Tiro andis ülevaate dokumendi koostamise põhimõtetest. Tegemist on kooli jaoks uue
dokumendiga, mille kohustus tuleneb põhikooli ja gümnaasiumi seadusest. Dokument on
välja töötatud koostöös vallaga ning eesmärgiks on kõikides valla koolides kehtestada
põhipunktides ühtsete põhimõtetega palgakorralduse reeglid.
On otsustatud jätkata normkoormuste kasutamist (kohustust ei ole). Tuuakse eraldi välja
üldtööaeg 35 tundi nädalas ning erinevate ametigruppide normkoormused on määratud

õppetundide arvuga. Eraldi on reguleeritud täiendavad tasud. Palgaskaala ametigruppide
lõikes määrab vallavalitsus.
Uue korraga muutud asendustundide tasustamine, varem hüvitati need rahas nüüd
kompenseeritakse vaba ajaga. Kooli juhtkond ei ole sellise lahendusega rahul kuid
kompromissi kooli pidajaga selles küsimuses ei leitud.
Õpetaja töös on trendid muutumas nii mujal maailmas kui ka Eestis ning koolil on eesmärk
liikuda selles suunas. Uus lähenemine, et õpetaja on koolis 7 tundi päevas kella 8-15.30
(koos 30 minutise lõuna pausiga) ja teevad kogu töö ära koolimajas, see parandab koostööd
teiste õpetajatega ning võimaldab ühistegevust kooli ja õppetöö arendamiseks.
Arvamus: väga põhjalik dokument, valla poolt ette antud raamides.
3. Pikapäevarühmad
Anne Kloren andis ülevaate planeeritud muudatustest. Eelarve kokkuhoiu eesmärgil on vald
teinud ettepaneku muuta pikapäeva rühmad tasuliseks. Kool ei ole ettepanekuga nõus ning
töötanud välja oma ettepaneku kokkuhoiuks ning saanud sellele ka valla toetuse.
Uuest õppeaastast on pikapäevarühmad klassidele 1-4 (varem 1-6) ning kellaajaliselt 12-16
(varem 12-17) Täpsustatud on ka pikapäevarühma töökava. Väiksem arv ametikohti ja
kokkuhoid.
Hinnang: kool on teinud tubli töö, et säilitada pikapäeva rühma jätkusuutlikkuse ja traditsioon.
4. Kohapeal algatatud küsimused
4.1 Pikapäeva rühma söögiraha.
Ettepanek tõsta pikapäeva rühma ühe päeva toiduraha. Täna kehtiv hind on kehtinud juba
mitu aastat, koostöös sööklaga on tehtud arvutusi ning on ettepanek tõsta ühe toidukorra
hinda 64 sendilt 70 sendile.
Otsus: toetame uue hinna kehtestamist.
4.2 Ülevaade kooli juurdeehitusest.
Abivallavanem Madis Sarik andis ülevaate ehituse hetkesisust, kõik on plaanipärane.
Veninud on põhjaparkla valmimine (parkla rajamisel on ette tulnud palju ettenägematuid
olukordi), täna on tähtaeg 3.juuni.
Koolimaja juurdeehitus valmib novembris. Täna on lubatud, et esimese veerandi lõpuks saab
ehitus valmis, koolivaheajal sisustatakse ning teise veerandil saavad õpilased uude majja.
Spordikompleks valmib hiljemalt novembri lõpuks. Remondi käigus kolib kooli puhvet
spordikeskusesse.
Pallihall valmib detsembriks, kõik on plaanipärane.
HK esimees: T.Gutmann
Protokollis: P.Tarto

