HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3/2018-2019

Järva-Jaani Gümnaasium
01.11.2018 algus kell 17.00 lõpp kell 19.00

Kohal viibisid: Hille Nugis, hoolekogu esimees (lastevanemate esindaja)
Silvia Nilbe, hoolekogu liige (lastevanemate esindaja)
Urmo Kütismaa, hoolekogu liige (lastevanemate esindaja)
Ilme Vasenkova, hoolekogu liige, protokollija (lastevanemate esindaja), saabus 17.50
Katrin Nurmetalo, hoolekogu aseesimees (õpetajate esindaja)
Kutsutud:

Raigo Prants, Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor, lahkus 17.40, varasem kokkulepe
Agnes Kaio, Järva-Jaani Gümnaasiumi õppealajuhataja
Triin Tiisler, Järva-Jaani Gümnaasiumi õppealajuhataja, lahkus 18.00
Greete Treial, Järva-Jaani Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog

Puudusid:

Priit Seire, hoolekogu liige (Järva valla volikogu esindaja)
Silvia Orro, hoolekogu liige (õpilaste esindaja)
Hoolekogu liige (õpilaste esindaja, valimata)

PÄEVAKORD
1. Uuenenud 2018/2019 õppeaasta õppekorraldus.
2. Küsimused/vastused

1. Hoolekogu kokkusaamise põhjuseks oli vajadus anda kooli juhtkonnale edasi lastevanematelt
saadud info/ettepanekud uue õppekorralduse kohta koolis. Põhjalikult räägiti uue hindamisjuhendi
teemal ja jõuti järeldusele, et juhend vajab teatud punktides kiiret täiendamist, et kõigile oleks see
üheselt mõistetav, täidetav. 6.novembril 2018 toimuval foorumil tuleks veelkord
hindamissüsteemi lastevanematele täpsemalt selgitada. Hoolekogu leidis, et juhendis ettenähtud
kooli-ja kodutööde uus hindamissüsteem motiveerib lapsi rohkem iseseisvalt õppima ja annab
võimaluse punkte kogudes kontrolltööd tehes parem hinne saada.
Teiseks teemaks oli tunniplaan. Tehti ettepanek, et reedeti peaks olema minimaalselt 3 tundi või
rohkem, et õpilane ei peaks söögivahetundi ekstra ootama või saaks teisi koolipäevi selle võrra
lühendada. Kooli juhtkond oli ettepanekuga nõus ja uuenenud tunniplaan tuleb 2019 a alguses.

Reaal-ja humanitaarnädalaid muuta hetkel ei saa, kuna mitmed õpetajad täiendavad teadmisi
kõrgkoolides. Positiivne on see, et kõikide õpetajate kohad on täidetud ja teadmiste edasiandmine
õpilastele tagatud. Kolmandaks teemaks oli pikas vahetunnis toimuvad tegevused. Paljud õpilased
on läinud tagasi koori laulma, kuna ei pea enam peale koolipäeva laulukooris osalema ja saavad
seda teha vahetunnis. Pika pausi ajal on õpilastel võimalus vajadusel käia õpetaja juures
konsultatsioonis ja tegemata või ebaõnnestunud töid järgi vastamas. Hoolekogu liikmed juhtisid
tähelepanu vajadusele, et konsultatsioonide ajad oleks siiski määratud kindlatele aegadele, millal
mis õpetajal selleks aega. Eriti vajalik see keemia ja füüsika õpetaja puhul, kuna nemad annavad
tunde ka teistes koolides ja siis õpilastel kergem oma aega planeerida. Kooli juhtkond oli
ettepanekuga nõus ja kiiremas korras määratakse kindlad konsultatsiooniajad ning pannakse üles
kooli kodulehele. Pika vahetunni pluss on, et lapsed liiguvad aktiivsemalt nii koolis kui ka kooli
ümbruses värskes õhus. Neil on võimalus koolipäeva keskel keskenduda hetkeks ka muule
tegevusele: suhelda sõbraga silmast silma, lugeda raamatukogus, kuulata lemmikmuusikat,
valmistada ette järgmist koolipäeva. Muret ja küsimusi tekitas olukord, kui koolilaps on pikalt
haige. Sel juhul õpilane õpib iseseisvalt, konsulteerib vajadusel aineõpetajaga ja talle antakse
võimalus tunni-või kodutöid esitamata kontrolltööle pääseda. Muudatus viiakse sisse ka
hindamisjuhendisse.
2. Kuidas koolis info liigub? 1x nädalas toimub kõnetund, kus võimalus lisaks igapäevasele
suhtlemisele põhjalikumalt infot vahetada. Kas ja millal korraldatakse koolis ühisüritusi? Kuidas
kunagi, nii koolipäeva jooksul kui ka peale kooli. Miks ei saa õpilane ebaõnnestunud kontrolltööd
kätte ennem järelvastamist, et lüngad üle vaadata? Peaks siiski saama, suhelda aineõpetajaga. Kas
õpilastele piisab järelvastamiseks pikas vahetunnis ettenähtud ajast? Piisab, varakult enne aega
antakse töölehed õpetajale. Millal pannakse numbriline hinne? Kui õpilane vahetab kooli, siis
pannakse numbriline ekvivalent või kui õpilane lõpetab põhikooli/gümnaasiumi. Kas kontrolltöö
on sama mis arvestuslik töö? Ja, sama, ühtne nimetus viiakse sisse ka hindamisjuhendisse.
Õppetöö on juba pikalt kestnud, aga mõnes aines ei ole veel ühtegi hinnet? Õpetajate tähelepanu
on sellele juba juhitud. Kas tulevad ka klasside kaupa lastevanemate koosolekud? Tulevad ja nii,
et vanemal oleks võimalik osaleda pere kõigi laste koosolekutel. Mis on viimane kellaaeg, kui ekoolis peab olema õpetaja poolt õppimine üles pandud? Hiljemalt 18.00. Millal valitakse teine
õpilaste esindaja hoolekogusse? Sellega tegeletakse, igast klassist valitakse õpilasesindusse 2
õpilast, kellest siis omakorda esindajad hoolekogusse.

Hille Nugis
Koosoleku juhataja ja protokollija

