Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 25.01.2016
Kohal:

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

Puudus:

Frederik Tihhonov– õpilasesinduse esindaja
Biby Lilander – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja
Külalised:
Maria Tiro, Anne Kloren.
Aeg: 18.00 – 20:30
Päevakava:
1. Eelmiste koosolekute otsuste ja tegevuste ülevaade
1.1. Rae küla bussipeatus. (HK protokollid 26.08.2014 ja 02.12.2015)
Otsus (02.12.2015): T.Gutmann uurib Rae Vallavalitsusest (Kai Lasn), et
kuidas on tagatud koolibussiga sõitvate laste turvalisus
2. Õpilaste vastuvõtmise kord.
3. Muud kohapeal algatatud küsimused.

1. Eelmise koosoleku teemad
1.1 Rae küla bussipeatus
Hoolekogu esimees saatis järelpärimise Rae Vallavalitsusele, sai vastuse, et selliseid
välja ehitamata peatuseid on vallas teisigi, valla hajaasustuse piirkondades. Palju on
valda pöördutud sooviga saada lisapeatuseid. Hetkel ei ole planeeritud valla eelarves
vahendeid selle bussipeatuse välja ehitamiseks. Võimalik on probleem lahendada
2018.a planeeritud kergliiklustee rajamise käigus.
Otsus: Tegeleme teema tõstatamisega edasi
2. Õpilaste vastuvõtmise kord
Materjalid olid hoolekogu liikmetele varem välja saadetud. Maria Tiro tutvustas
korda, mis on jagatud kaheks: põhikooli ja gümnaasiumi astumise kord eraldi.
Põhilised muudatused on seotud vallavalitsuse õigusaktidega. Põhikooli astumise
kord näeb ette, et taotluse kooli astumiseks ei esitata enam koolile, vaid valda läbi
infosüsteemi ARNO. Kui vald on määranud lapsele kooli, siis esitab lapsevanem
avalduse koolile. Vald planeerib avada uuel õppeaastal ainult 5 esimest klassi,
õpilaste arvu prognoos näitab 6 klassi avamise vajadust
Gümnaasiumi vastuvõtu korras on võrreldes varasemaga täpsemalt lahti kirjutatud
vastuvõtu tingimused ja lisatud lisa, kus kirjeldatud soovituslikud kordamisteemad
sisseastumiskatsete kohta.

T. Gutmann: Vastuvõtt 10 klassi, määratud on katsed 3 aines, kas ei võiks olla lisaks
ka kehalised katsed? Eesmärgiga rõhutada tervislikke eluviise.
M.Tiro: Seda ei ole teised koolid rakendanud. Selle rakendamise teeb keeruliseks ka
õpilaste erivajaduste arvestamise vajadus. Ei anna lisaväärtust.
A.Laius: Kui palju jääb kandidaate vastu võtmata?
M.Tiro: Eelmine sügis jäi vastu võtmata umbes 20 õpilast kes ei läbinud katseid.
Otsus: Kiidame kooli asjalike muudatuste eest, kiidame mõlemad dokumendid
heaks.
3. Muud kohapeal algatatud küsimused
3.1 Koolivorm
Toimus arutelu teemal, kas koolivorm võiks olla kohustuslik. Võiks olla kohustuslik
näiteks üks element. Võiks teha rohkem teavitust koolivormi ja selle tellimise
võimalustest. Otsus tuleb teha koos õpilaste, rääkida õpilasesindusega. Algklassides
arutad koos lastevanematega, kas koolivorm ei võiks olla kasutusel klasside kaupa,
kui kogu klass nii kokku lepib. Täna on vorm olemas ja Norrissoni kaudu võimalus
teatud perioodidel osta aga ostmine ei ole olnud väga aktiivne.
3.2 Tuletõrje valvesüsteem
Tuletõrje valvesüsteemi häire edastuse testperiood jätkub. On esinenud andurite
rikkeid, valehäireid on olnud ka spordihoone poolelt. G4S on omakorda esitanud
järelpärimise päästeametile, aga vastust veel ei ole.
3.3 Riigigümnaasium Rae valda
Toimus arutelu meedias kajastatud võimalusest luua riigigümnaasium Rae valda.
Otsus: kui informatsioon ja valla seisukoht täpsustub, siis informeeritakse ka
hoolekogu.

HK esimees: T.Gutmann
Protokollis: P.Tarto

