
 
 
 
 

Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 10.01.2019 nr 7 

 

Kohal: 

                        Karin Möllits – põhikooli lastevanemate esindaja 

Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja 

Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja 

Tavo Kekki - põhikooli õpetajate esindaja 

Biby Lilander – põhikooli lastevanemate esindaja 

Katri Laanemets – põhikooli lastevanemate esindaja 

 

Külalised: 

                        Maria Tiro – JG direktor 

Anne Kloren – JG 1.-5.klasside õppedirektor 

 

Puudusid: 

                        Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja 

Annely Lepik – gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

Karita Kalmus -õpilasesinduse esindaja 

 

Aeg: 18.00 - 18.40   

 

Päevakava: 

1. Eelmise koosoleku otsuste üle vaatamine. 

2. Arvamuse andmine dokumendile “Jüri Gümnaasiumi õpilaste 

vastuvõtmise tingimused ja kord. “( direktor M.Tiro) 

3. Arvamuse andmine koolibusside peatuste kohta 1,5km raadiuses 

koolimajast (direktor M. Tiro) 

4. Arutelu ja ettepanekud teemal koolivorm/kooride vorm (direktor M. 

Tiro)  

5. Muud kohapeal algatatud küsimused. 

 

 



 

1. Eelmise koosoleku otsuste üle vaatamine. 

Eelmine kord oli juttu, et Karla külas, Kiriku juures peatub koolibuss liialt ohtlikus 

kohas ning võiks olla ülekäigurada. Tänaseks on Rae Vallavalitsus selle peatuse 

likvideerinud ja seega buss seal enam ei peatu. 

2. Arvamuse andmine dokumendile JG õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 

(M.Tiro) 

Dokumendis on muudetud ainult kuupäevad vastavaks selle aasta kalendriga. 

Direktor andis veel teada, et gümnaasiumisse sisseastumiskatsed toimuvad 4.aprillil. 

Hoolekogu kiidab heaks dokumendi JG õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord. 

3. Arvamuse andmine koolibusside peatuste kohta 1,5km raaduises koolimajast 

(M.Tiro) 

1,5 km raadusesse jääb Jüri Gümaasiumil praegu 2 bussipeatust. Need on Ehituse ja 

Jüri ( vana Veetorni). 

 Hoolekogu teeb ettepaneeku, et koolibussid ei peatuks kummaski nimetatud 

peatuses. 

4. Arutelu ja ettepanekud teemal koolivorm/kooride vorm (direktor M. Tiro)  

Joonistel väga ilusad mudelid! 

M.Tiro räägib, et uus materjal on siidisem ja hästi langev ning istuv. Hoolekogul 

tekkis küsimus kuidas seda kangast hooldada?  M.Tiro lubas küsida. 

Tore oleks näha mõnda valmis mudelit. Kuid sellised riidekomplektid võiks 

järgmistel laulupidudel meie õpilastel seljas olla küll. Miks mitte ka uue 

koolivormina. 

M.Tiro rääkis hoolekogule, et klassijuhatajad viivad klassides praegu läbi küsitlusi, 

et mida tulevad kandjad ise uuest vormist arvavad? 

Hoolekogu ootab huviga õpilaste arvamust. 

5. Muud kohapeal algatatud küsimused. 

Kohapeal algatatud küsimused puuduvad.  

Hoolekogu esimees: K. Möllits 

Protokollis: K. Möllits 


