
 

Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku  21.01.2020 protokoll 

Kohalolijad: 

Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja 

Katri Liiv – põhikooli lastevanemate esindaja  

Marianne Luur – põhikooli lastevanemate esindaja  

Kristi Sild – gümnaasiumiastme lastevanemate esindaja  

Mariliina Maltsar – õpilasesinduse esindaja  

Jaanus Kikas – gümnaasiumiastme lastevanemate esindaja 

Marianne Kink – gümnaasiumiastme õpetajate esindaja 

Maarika Avloi – põhikooli õpetajate esindaja 

Külalised: 

Maria Tiro – JG direktor 

Kristel Kook-Aljas – õppedirektor ja HEV koordineerija 10.-12. klassides  

Puudujad: 

Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja 

 

Kellaaeg: 19:00-19:45          

           

Päevakord: 

1. Protokollija valimine ning eelmise koosoleku otsuste ülevaatamine. 

Protokollija amet on liikuv, mis valitakse vahetult enne igat koosolekut. 

Seekordsel koosolekul valiti protokollijaks Marianne Luur. Vaatasime läbi 

eelmistel koosolekul läbitud teemad ning otsused. Õpilasesinduse esindaja 

andis infot koolivormi (vabatahtlik t-särk ning dressipluus) ja selle 

disainimiskonkursi kohta. 

2. Info hoolekogu koosseisu muutumise kohta. 

Seoses Bibi Lilanderi tööleasumisega Jüri Gümnaasiumisse, ei kuulu ta 

enam hoolekogu liikmete nimekirja (põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 73 

lg 8). 

3. Arvamuse andmine kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule. 

Uues kooli vastuvõtu tingimiste ja korra eelnõus on välja toodud taotluse 

esitamine läbi ARNO keskkonna: ARNO taotlust ei saa lõpuni edastada, kui 

eelnevalt pole lisatud vajaminevad dokumendid (välja arvatud 

koolivalmiduskaart). 



 

Koosolekul tekkis küsimus tervisekaardi vajalikkusest, mida põhjendati 

põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega. Selgitati põhjalikumalt, et 

sisseastumiskatsetel lisati lisaks inglise keelele ka teine valikuline keel (vene 

või saksa), mis annab põhjalikuma ülevaate õpilase võõrkeelte oskuste 

arengust. 

4. Nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks põhikooli 9. klassis. 

Arutlusel oli 9. klassi õpilaste arvu tõstmine ühe õpilase võrra 9. D või 9. B 

klassi vahel. Hoolekogu kiitis hääletuse teel heaks tõsta 9. D klassi õpilaste 

arvu ühe õpilase võrra (poolthääli 5, vastuhääli 2, erapooletuid 1). 

5. Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba 

ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord. 

Rae Vallavalituse haridusspetsialist Marju Randlepp pöördus hoolekogu 

poole ülesandeks valida hoolekogu esindajad (lastevanemate ja õpetajate 

esindaja), kes saaksid osaleda uue direktori valimise komisjonis. 

Lastevanemate esindajaks valiti Marianne Luur ning õpetajate esindaja 

valitakse käesoleva nädala jooksul. 

6. Muud küsimused. 

Lapsevanema mure hilise söögivahetunni asjus (põhikooli 7.-9. klasside 

söögivahetund). Kuna lapsi õpib koolis väga palju, ei ole võimalik 

söögivahetundi ajaliselt varasemale kellaajale tõsta. Iga päev saavad kogu 

kooli lapsed puu- ja juurviljaampse Jüri Gümnaasiumi söökla poolel. Oluline 

on lastele teadustada antud võimalust.Vajadusel saab kool ka suurendada 

pakutavate puu-ja köögiviljade koguseid. 

 

 

Hoolekogu esimees: Marianne Luur 

Protokollis: Marianne Luur 


