
 

Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 22.08.2017  

Kohal:  

Karin Möllits – põhikooli lastevanemate esindaja  

Annely Lepik – gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

Gunda Tire - põhikooli lastevanemate esindaja  

Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja  

Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja 

 

Külalised:  

Maria Tiro – JG direktor  

Nele Pilman  - JG tugikeskuse juhataja 

 

Puudusid: 

Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja 

Kristina Laurits – õpilasesinduse esindaja  

Tavo Kekki – põhikooli õpetajate esindaja 

Biby Lilander – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja  

Aeg: 18.00 – 19:25 

Päevakava:  

1. Eelmise koosoleku otsuste üle vaatamine. 

2. Arvamuse andmine dokumendi JG palgakorralduse põhimõtete kohta (direktor M.Tiro) 

3. Arvamuse andmine dokumendi JG pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kohta 

(tugikeskuse juhataja N.Pilman) 

4. Nõusoleku andmine õpilaste arvude suurendamiseks põhikooli klassides (direktor M.Tiro)  

5. Ülevaade Tervisenõukogu tööst 2016/2017. õppeaastal (tugikeskuse juhataja N.Pilman) 

6. Kokkulepete sõlmimine erinevateks tegevusteks sh uue arengukava koostamisest (arendusjuht 

K.Vimberg) 

7. Muud kohapeal algatatud küsimused. 

 

1. Eelmise koosoleku otsuste üle vaatamine.  

Ettepanek koolile hoolekogu poolt: hinnata rahaliselt, kui palju läheb maksma tahtlikult 

koolikohustuse täitmata jätmine õpilase poolt ning sellest tingitult hilisemad konsultatsioonid ja 

järelvastamise võimaluse pakkumine kooli poolt.  

Maria Tiro andis ülevaate toimunud aruteludest vallaga seoses hoolekogu viimatise ettepanekuga  – 

Rae vald ei toeta konsultatsioonide tasuliseks muutmist, samuti ei leidnud ettepanek toetust kooli  

ega kooli juhtkonna poolt . Plaanis on kooli kodukorra punkte puudumiste osas konkretiseerida, et 

vältida erinevaid tõlgendusi. Koolis on arutletud  puudumiste arvu piirmäära kasutusele võtmist, 

mille ületamisel  tuleks õpilasel sooritada   täiendav lisatöö, mis omakorda oleks eelduseks  kursuse 

hinde saamiseks.  

Hoolekogu arvamus: Teema on kindlasti keeruline kõigile osapooltele ja puudumiste 

vähendamise võimalustega tuleb edasi tegeleda. Samal ajal tuleb lastevanematele südamele 

panna, et nemadki peavad oma plaanides arvestama laste kooliaasta graafikuga ning pere  

reisimised planeerima eelkõige õpilaste koolivaheaegadele. 

 



 

2. Arvamuse andmine dokumendi JG palgakorralduse põhimõtete kohta (direktor M.Tiro) 

Maria Tiro ülevaade peamistest muudatustest:  

Üldtööaja raames tehtava õppe- ja kasvatustöö tundide arv nädalas: - abi- ja asendusõpetaja 30 tundi nädalas, 

eelkooli õpetaja tundide osa on välja jäetud. 

 

Õppe-kasvatustööd läbiviivate töötajate üldtööaeg: – õppenõukogu, mõttekojad neljapäeviti.  

Õppetöö vaheaegadel on kõikidel koolitöötajatel tööaeg: -  töökoosolekud ja koolitused toimuvad üldjuhul 

esmaspäeviti ja teisipäeviti, jõuluvaheajal töökoosolekuid üldjuhul ei toimu. 

Asendustundide andmine ja tasustamine: -  asendustundide andmise üle peetakse arvestust Rae vallas 

kehtestatud koolivaheaegade vaheliste õppeperioodide kaupa. Muudatus tuleneb kooli õppeperioodide 

määratlusest : varasemast 4 õppeveerandist on kasutusel 5 õppeperioodi ehk siis  arvestuslik alus on  seoses 

sellega muutunud.  

Haigushüvitise maksmine:  - haigushüvitist makstakse haigestumise ja vigastuse korral vähemalt kolm 

kalendripäeva kestva töövõimetuslehe alusel seadusega mittehüvitatavate teise ja kolmanda kalendripäeva eest 

70% töötaja keskmisest palgast. 

Preemiate ja toetuste maksmine:  töötajate juubelisünnipäevadel ja esimese ning kolmanda lapse sünni puhul. 

Motivatsioonifondist makstavad tasud: õpilaste juhendamise jms tulemuslike tegevuste eest. 

Hoolekogu arvamus: muudatustest on saadud põhjalik ülevaade ja need on hoolekogu poolt heaks 

kiidetud. 

 

3. Arvamuse andmine dokumendi JG pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava kohta 

(tugikeskuse juhataja N.Pilman) 

Maria Tiro ülevaade plaanitavast muudatusest – kui varasemalt oli pikapäevarühma tööaeg E-R kella 12.00 – 

16.00, siis alates septembrist 2017 on pikapäevarühma tööajaks E – N 12.00 – 16.00 ja R 12.00 – 14.00. 

Muudatus tuleneb nii piiratud võimalusest pakkuda reedest täispäeva ( norm töötundide arvuga seda katta ei 

saa) kui ka kooli kogemustest, mille põhjal  ei ole osalejate arv  pikapäevarühmas  olnud eelnevatel 

perioodidel suur.  

Hoolekogu arvamus: muudatus heaks kiidetud ja kui esimestel nädalatel peaks tekkima parendamist 

vajavaid olukordi, siis kool reageerib neile ja leiab koostöös lapsevanemaga parima lahenduse. 

 

4. Nõusoleku andmine õpilaste arvude suurendamiseks põhikooli klassides (direktor M.Tiro)  

Maria Tiro ülevaade ja ettepanekud: 

I c klass ( inglise keele klass) – algselt oli 24 õpilaskohta, ettepanek suurendada õpilaste arvu 26 

õppekohani . Põhjendus – kahe lapsevanema avaldused, kelle esimeseks eelistuseks oli üldklass, kuid 

peale koolikatsete heade tulemuste selgumist, soovisid lapsele pakkuda võimalust alustada õppimist 

inglise keele suuna klassis. 

II a klass – lõppeval õppeaastal oli klassis 25 õpilaskohta, ettepanek jätkata sama arvuga. 

III c klass (inglise keele klass) - lõppenud õppeaastal oli klassis 26 õpilaskohta, ettepanek jätkata sama 

arvuga 

III e klass - lõppeval õppeaastal oli klassis 25 õpilaskohta, ettepanek jätkata sama arvuga 

IV c klass - lõppeval õppeaastal oli klassis 25 õpilaskohta, ettepanek jätkata sama arvuga 

VI c klass - lõppeval õppeaastal oli klassis 25 õpilaskohta, ettepanek jätkata sama arvuga 

 

 



 

Õpilaste lisandumisega / liikumisega seoses: 

V b klass - lõppeval õppeaastal oli klassis 25 õpilaskohta, ettepanek suurendada arvu 26 õppekohani 

V e klass - lõppeval õppeaastal oli klassis 24 õpilaskohta, ettepanek suurendada arvu 26 õppekohani 

V c klass - lõppeval õppeaastal oli klassis 25 õpilaskohta, ettepanek suurendada arvu 26 õppekohani 

V d klass - lõppeval õppeaastal oli klassis 25 õpilaskohta, ettepanek suurendada arvu 26 õppekohani 

Hoolekogu otsus: hoolekogu on kõikide  ettepanekutega tutvunud ja  annab nõusoleku  õpilaste 

arvude suurendamiseks nimetatud  põhikooli klassides. 

 

5. Ülevaade Tervisenõukogu tööst 2016/2017. õppeaastal (tugikeskuse juhataja N.Pilman) 

Nele Pilman andis ülevaate tehtud töödest ja tegevustest. Väga palju abi oli terviseedenduse praktikandi 

Annika Mõttuse tegemistest, kes aitas koostada terviseedenduse tegevuskava ja osales lingikogu loomisel 

kooli kodulehel terviseteemade kohta. 

Toimunud on mitmed üritused: salatikonkurss;  liikumisvahetunnid ( 1- 5 klass ), mis osutusid väga 

populaarseks õpilaste seas; vitamiinipäev, kus info jagamiseks kasutati relaamtahvlitena kooli 

trepiastmeid; ohutuspäev, kus koolis olid külalisteks noorsoopolitsei, maanteeamet ja päästetöötajad – 

tutvustamaks oma töid ja tegevusi ning andmaks koolitusi ohutuse ja esmaabi teemadel; lemmiktoidu 

valimine – peavõidu noppis: makaronid juustuga; südamenädal, kus klassides toimusid 

virgutusvõimlemised ja kooli õpetajatel oli võimalus osaleda omavahelises käimisvõistluses; käimispäev 

korraldati 13.mail 2017  – kohal oli ca 200 osalejat ja tänu sponsoritele oli võimalus parimaid premeerida 

auhindadega – käimispäeva traditsiooni on kindlasti plaanis jätkata. 

Tegevuste kajastamine leiab aset kooli kodulehel, Facebooki lehel ja koolimajas plakatitel. 

Arendusplaanides on oma kindel koht ohutuse tähtsustamisel ( rattakiivrid, helkurid jne), vaimse tervise 

tähtsustamisel ja õpilaste kaasamisel kõikidesse terviseedenduse tegevustesse veelgi suuremal määral. 

Terviseedenduse praktikandi tehtud sisehindamise aruannet, kus uuriti tervisenõukogu liikmete tagasisidet 

möödunud perioodi tegevuste kohta, plaanitakse kindlasti edaspidi kasutada tööplaanide koostamisel. 

Oluline pidepunkt tegevuste koordineerimisel on selgitustöö ja järjepidev kommunikatsioon kõikide 

osapoolte vahel, sidususe suurendamine ning parem omavaheline koostöö. 

Plaanid edasiseks: jäkata liikumist edendavate tegevustega, kontrollida helkurite olemasolu kooliperel jms. 

M. Leppik – küsimus, kas rulatajate turvalisuse tõstmiseks saaks samuti midagi teha? 

N. Pilman – siin peab kindlasti uurima, kas ja millised on ohutuse ja turvalisuse reeglid, sest näiteks 

jalgratturi kiiver võib rulatajate seas skate pargis  olla pigem ise ohuallikas.  

G. Tire – tagasisisde kodu poolt terviseedenduse töörühmale on väga positiivne, lastele üritused 

meeldivad. 

K. Möllits – terviseedenduse meeskond on väga tubli ja toimekas! 

 



 

6. Kokkulepete sõlmimine erinevateks tegevusteks sh uue arengukava koostamisest 

(arendusjuht K.Vimberg) 

Teemasid tutvustas Maria Tiro ( asendades K. Vimbergi)  

I teema - 2018 aastal lõppeb praegu kehtiva arengukava periood, alustatakse uue arengukava koostamist. 

Plaanis on korraldada 16. – 20. Oktoober 2017 koolis lahtiste uste nädal, kus lapsevanemad ja partnerid 

saaksid osaleda erinevates töötubades kaasa rääkimaks koolielu arengukava puudutavates küsimustes – 

oodatud kõikide osapoolte mõtted, ettepanekud, soovid.  Tutvustada hariduskonseptsiooni, olles eelnevalt 

hoolekogu liikmetega töötanud välja plaani, kuidas kaasata võimalikult palju lapsevanemaid oma mõtteid 

ja ideid kooliga jagama. Arengukava perioodiks soovitakse võtta 3 aastat senise 5 aasta asemel, seda 

eelkõige konkreetsuse ja täpsuse huvides ( pikema perioodi puhul on raskem kõike ette näha – ette teada). 

Oodatakse väga lapsevanemate aktiivset osavõttu! Kool omakorda kasutab rahulolu-uuringu tulemusi ja 

klassikoosolekutelt koolile laekunud ettepanekuid. 

K. Möllits – antud teemat peaks kindlasti tutvustama kooli üldkoosolekul. 

M. Tiro – jah, oleme sellega nõus. Sisuslise poole pealt saab asi toimuma siis järjekorras: eelmine 

arengukava, kooli sisehindamise tulem ja sealt siis edasi uue arengukava koostamine. 

II teema – EV 100 kooliõued roheliseks projekt. Kevadel oli algus väga toimekas, aga hetkel ühtegi 

konkreetsemat plaani selgunud ei ole. Lapsevanemate kaasamiseks vajatakse  siinkohal hoolekogu abi. 

Kooli poolt on juba tehtud jooniseid ( lapsed on teinud  kavandeid ja plaane) ja muid mõtteid on paberile 

pandud. Pakutud variantidena on arutelu all  maitsetaimede kasvatamine, nartsisside istutamine 

muruplatsidele, istutuskastide – püramiidide ehitamised jms. Ilmselt jäävad istutustööd 2018 kevadesse. 

JG vilistlaskoguga on kohtutud ja nemad  on lubanud panustada omalt poolt välilava ehitusse. Kooli poolt 

juhib projekti K. Vimberg  ja eesmärk on   teha valik tegevuste kohta kõikide osapooltega koos ning 

samuti üheskoos plaan ellu viia. 

Hoolekogu seisukoht: kõik tegevused on väga olulised ja hoolekogu on nõus toeks olema ja 

plaanitavates tegevustes osalema  

 

7. Muud kohapeal algatatud küsimused. 

 

Hoolekogu koosseisus lastevanemate esindajate seas muudatusi ei ole, kõik on nõus jätkama. 

JG üldkoosolek toimub 07.09.2017 kell 18.00, peale mida toimuvad klassikoosolekud. 

 

Hoolekogu esimees: K. Möllits  

Protokollis: A. Lepik 

 


