Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 6
24. oktoober 2006

Algus: 18.00
Lõpp: 21.00

Kohal: Aita Tulko, Kalmer Puul, Kalle Pirk, Külli Nõmmiste, Liivi Kibin, Artur Põld,
Jelena Tjurtjumova, Voldemar Berelkovski.
Kutsutud: Vallo Reimaa.
Puudus: Mathis Bogens.

PÄEVAKORD
1. Kokkuvõte hoolekogu tööst (ette kandmiseks lastevanemate üldkoosolekul)
(hoolekogu esimees)
2. Kooli arengukava (direktor)
3. Õpilaste tunnustamise kord (direktor)
4. Kooli sisehindamise kord (direktor)
5. ÕE põhimääruse kinnitamine (ÕE esindaja)
6.

Muud küsimused

Ettepanek muuta päevakorda, kuna ÕE esindaja puudub.
OTSUSTATI: ÕE põhimääruse kinnitamine viia järgmise koosoleku päevakorda.

1. Kokkuvõte hoolekogu tööst
Olulisemad teemad nendest, millega oleme tegelenud: esimene koosolek toimus 8.
märtsil. Ära jaotasime valdkonnad, kes mille eest vastutab. Igal koosolekul on kohal
viibinud ka direktor ja igal koosolekul on direktoril olnud vähemalt üks sõnavõtt.
Käsitlemist on leidnud IT-alased küsimused – e-kool

ja kooli koduleht. E-kool

tänaseks on käivitunud. Oleme tutvunud abi- ja toimetulekuklassi tööga,
parandusõppega, kuulanud ettekannet arenguvestluste kogemustest. Jätkuvalt oleme
kursis olnud õpilasesinduse tööga. Sel õppeaastal on plaanis veel tähelepanu pöörata
kehalisele kasvatusele ja sööklale. Ka keemia- ja füüsikaklasside kaasajastamise
arutamine.
Kalmer Puul – ettepanek teha kevadel kokkuvõte e-kooli rakendumisest.
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Kalle Pirk – see on meil juba detsembris plaanis.
Vallo Reimaa – novembri õppenõukogul teeme esimesi kokkuvõtteid.

2. Kooli arengukava
Arengukava sõltub tegelikult otsusest, kas tuleb algklasside maja ja spordihoone või
mitte. Õppealajuhatajad ja direktor on juba teinud kooli SWOT-analüüsi, hea oleks,
kui hoolekogu samuti teeks SWOT-analüüsi. SWOT kokkuvõtte saadan e-mailiga.
Lisan juurdeehituste ehitusprotsessi kokkuvõtted.

3. Sisehindamise kord
Vahepealsel ajal võeti vastu riigi poolt sisehindamise kord, mis tegi meie jaoks
olukorra lihtsamaks. Osa metoodilistest materjalidest on juba mõni aeg olnud
soovituslikult väljas. Seega valik tehti meie eest ära. Süsteem põhineb
kvaliteediauhinna süsteemile. Sisse tuleb viia kolme aasta jooksul, seega aega on. On
lahti kirjutatud kaks dokumenti – Jüri Gümnaasiumi sisehindamise korral põhinev ja
protseduuride pool põhineb Merleconsi koolitusfirma materjalidel. Lisana tulevad siia
juurde mõõdikute ehk kriteeriumite kirjeldused. Praegu on meil võrdlemiseks kolm
tabelivormi, nende ühisosa võiks kooli vormiks saada. Pakuks hoolekogule välja –
Merleconsi paketis on sees, et sisehindamine peaks toimuma kahes etapis – põhikooli
ja gümnaasiumiastme kriteeriumid peaksid erinema. Peaksime välja mõtlema puht
gümnaasiumiosa kriteeriumid.
Liivi Kibin – Kuidas toimub?
Kord 6 aasta jooksul hakkab käima välishindaja. Nemad vaatavad põhiliselt
sisehindamise materjalipaketti.
Kas hoolekogu on nõus, et peaks kriteeriume eristama?
Kalmer Puul – kas riikliku määrusega vastuollu ei lähe?
Ei lähe.
OTSUSTATI: toetada direktori ettepanekut põhikooli- ja gümnaasiumiastmes erineva
mõõdikutesüsteemi sõnastamiseks. Toetada ettepanekut nende materjalide põhjal JG
versiooni loomiseks.

4. Õpilaste tunnustamise ja mõjutamise kord.
(muudatustega ja lõplik variant lisatud)
Kalmer Puul – ÕE arutab?
2

OTSUSTATI: teha ettepanek anda õpilaste tunnustamise ja mõjutamise kord
läbiarutamiseks ja ettepanekute tegemiseks ÕE-le.

5. Muud küsimused
5.1 Hoolekogu koolitus
Esmaspäeval 30. oktoobril kell 17.30. Vähemalt 3 tundi.
5.2 Kooli koduleht
Arutelu kooli kodulehe sisu ja kujunduse üle.
OTSUSTATI: Järgmine koosolek: 9. jaanuar kell 18.00 koolimajas.
5.3 Arutelu söökla uue lepingu tingimuste üle.
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