
Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 08.11.2016
Kohal:
Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja

Kristina Laurits – õpilasesinduse esindaja

Annely Lepik – gümnaasiumi lastevanemate esindaja

Karin Möllits – põhikooli lastevanemate esindaja

Tavo Kekki – põhikooli õpetajate esindaja

Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja

Puudusid:
Gunda Tire - põhikooli lastevanemate esindaja

Biby Lilander – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja

Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja

Külalised:
Maria Tiro – JG direktor

Kristi Vimberg – JG arendusjuht

Aeg: 18.00 – 19:30

Päevakava:

1. Eelmise koosoleku otsuste ülevaatamine.

2. Arvamuse andmine kooli sisehindamise korra kohta (arendusjuht Kristi Vimberg).

3. Muud kohapeal algatatud küsimused

1. Eelmise koosoleku otsuste ülevaatamine.
Eelmisel hoolekogu koosolekul tehti ettepanek kutsuda hoolekogusse  esinema noorsoopolitsei
esindaja. Teemat on kooli poolt uuritud, sel korral keegi tulla ei saanud, kuid ettepanek on võetud plaani
ning noorsoopolitsei esindaja tuleb mõnele järgnevatest koosolekutest.

„Pimekirja“ õpetamise ettepanek koolile -  ettepanek on huviga vastu võetud, kool on seda uurinud ja
koostöös haridustehnoloogiga uuritakse võimalusi see ettepanek kooli õppetöösse kaasata.

Põhikooli õpilaste arvude suurendamine mõnedes klassides – nõustuv otsus, mis eelneval koosolekul
sai hoolekogu poolt heakskiidu, on valla poolt tänaseks samuti kinnitatud.

2. Arvamuse andmine kooli sisehindamise korra kohta (arendusjuht Kristi Vimberg).

Kooli sisehindamise kord oli hoolekogu  liikmetele varem tutvumiseks saadetud. Ülevaate dokumendi
ülesehitusest ning sisust andis JG arendusjuht Kristi Vimberg, tutvustades ühtlasi muudatusi, mis
dokumendis on tehtud.



Muudatused tulenesid Lastekaisteseaduse muutustest.  Muudatused on sisehindamise korralduses
ja täpsustatud  on koheselt sekkumist vajavate  rikkumiste või kahtluste ilmnemise puhul käitumise
korda ning  on täiendatud  kaebuste käsitlemise korda. Sisehindamises kasutatud tulemusi
hinnatakse kriteeriumite ja  mõõdikute kaudu, sisulisi mõõdikuid ei ole muudetud. Oluline osa
sisehindamise korras ja tegevuste planeerimisel on ka rahulolu uuringutel, mida korraldatakse nii
personali kui ka õpilaste hulgas. Küsimustikud ja tulemused on kättesaadavad kooli kodulehel.
http://www.jyri.edu.ee/rahuloluuuringud

Rahuloluuuringute järgi planeeritakse  järgneva perioodi tegevusi. Sisehindamise kord hõlmab kogu
kooliperet ja kogu kooli tegevusi igas valdkonnas ning kokkuvõtted tehakse õppeaasta põhiselt.

A. Laius – kas eesmärgid on kõigile asjaosalistele selged, kas korras endas on asjad selged?

M. Tiro – jah, see on selge ja sisehindamise kord töötab.

A. Lepik – kes kaebuseid esitab?

M. Tiro – seda teevad nii õpilased kui ka lapsevanemad. Kui õpilastel on vaja, siis kool juhendab ja

abistab neid süsteemi kasutamisel.

A. Lepik – kas on olemas ka positiivse tagasiside esitamise vorm?

K. Vimberg – „Hea õpetaja kuu“ raames on olemas tava, et õpetajatele saab saata tagasiside posti,

see on õpilaste seas populaarne, samas oleks ju hea, kui me teeks seda kogu aeg – mitte ainult ühe

kuu raames.

A.Laius – Sisehindamise korra punkt 4.3 – konfidentsiaalsuse tagamise nõue – kuidas see tagatakse?

M.Tiro -  Laekunud kaebuse vaatavad direktor ja sekretär läbi ja see suunatakse sekretäri või

direktori poolt edasi ainult konkreetsele isikule ( konkreetsetele isikutele), kes sellega peavad

tegelema. Kõik kooli töötajad, kes kaebuseid menetlevad , on konfidentsiaalsuse nõudest teadlikud

ja on kohustatud seda järgima ning see nõue on ka töölepingus sees.

Otsus: hoolekogu arvab, et JG Sisehindamise kord on koostatud parimal moel,
Lastekaitseseaduse muudatustest tulenevad täiendused on arusaadavad  ja hoolekogu kiidab JG
Sisehindamise korra heaks.

3. Muud kohapeal algatatud küsimused

M. Tiro - JG arenguvestluste korda on vaja muuta –  punkt 6. – kool soovib sinna  lisada nõude, et
arenguvestluse dokumentatsiooni peab hoidma kooli ruumides. Täienduse vajadus  tuli ilmsiks  tänu
ühe lapevanema tagasisidele koolile. Hetkel on  kehtivaks nõudeks , et klassijuhataja on kohustatud
arenguvestluste dokumente ja muid nende juurde kuuluvaid materjale hoidma kohas, kus need pole
kõrvalistele isikutele kättesaadavad.
Hoolekogu otsus : Hoolekogu on nõus, et dokumentide hoidmise koht on täpselt fikseeritud
( kooli ruumides) ja kiidab selle täienduse heaks.

K. Möllits – Minule tuli telefonikõne lasevanemalt .... ( nimi hoolekogule teada), kes soovis teada,
kas eelmine hoolekogu esimees on edasi andnud tema poolsed küsimused, mida ta oli eelmise
hoolekogu esimehega arutanud.

http://www.jyri.edu.ee/rahuloluuuringud


M. Tiro – jah, eelmine hoolekogu esimees on käinud minuga neid küsimusi arutamas, aga kuna
hoolekogule ei ole laekunud ühtegi konkreetset kirjalikku päringut, on väga raske konkreetseid
lahendusi arutada.

Hoolekogu otsus: kõikide murede, probleemide, küsimuste ja ettepanekutega palub hoolekogu
lapsevanemal esitada kirjalik pöördumine hoolekogu e-mailile: jghoolekogu@jyri.edu.ee

Telefoni teel esitatud pretsensioone ei ole võimalik koosolekul arutada. Kui küsimused on kirjalikult
fikseeritud, siis saab hoolekogu neid arutada, leida võimalikke lahendusi ja vastab  neile seaduses
ettenähtud aja jooksul samuti kirjalikus vormis.

K. Möllits – küsimus valla esindajale, mis on vallas hetkel uut?

A. Laius – hetkel tegeleme eelarve koostamisega järgmiseks aastaks, ega kergemaks ei lähe. Palju
tehakse investeeringuid – uued lasteaiad jne. Raasiku valla poolt tehti ühinemisettepanek Rae vallale,
kuid Rae valla poolt oli vastus eitav.

Valla poolt oodatakse noorte osalemist noorte volikogus. Võimalused on loodud, volikogu määruses
on kõik kirjas, hetkel tegeleb selle projektiga noorsootöötaja. Planeeriti kasutada elektroonset
hääletusvõimalust, esialgu pole tehnilised lahendused veel valmis.

K. Möllits – Raasiku vallas oli tegev MEN – Minu Eesti Noored – see tegevus on praegu soiku jäänud.

A. Lepik – küsimus õpilasesindusele – kas õpilasesindus on teadlik võimalusest moodustada noorte
volikogu?

K. Laurits – ega me tegelikult väga palju infot sellest ei oma.

Hoolekogu soovitus õpilasesindusele – võtta ühendust Kädi Kuhlapiga, kes on vallas noorsootöö
spetsialist ja noorte volikogu teemadega kursis.

A.Laius – Uuudiseid on noortekeskuste osas, sooviks on  muuta need vallaasutusteks, et ei oleks

enam MTÜ:d. Valla ootuseks on, et niimoodi on keskused valla poolt paremini juhendatavad ja

kontrollitavad, tehnilised vahendid tulevad sel juhul samuti valla poolt. Tänaseks on  Jüri

Noortekeskus JG koolimajas sees ja  külastatavus on juba suurem kui eelneval perioodi, mil keskus

asus vallamaja juures koolimajast eemal.

ARNO - http://piksel.ee/arno/rae/ - on elektrooniline keskkond, kus toimub lapse registreerimine

kooli,  seda arendatakse, et peagi oleks võimalik seal registreerida lapsi huvialaringidesse,

pikapäevasöögi sööjate nimekirja jne. Eesmärgiks on uute veebilahenduste välja töötamine ja

paberimajanduse vähendamine.

mailto:jghoolekogu@jyri.edu.ee
http://piksel.ee/arno/rae/


A. Lepik – koolibusside graafikud ei ole kooskõlas gümnaasiumi tundide aegadega. Päevased
koolibussid, mis viivad lapsi kodudesse, väljuvad 14.10 või 14.15, gümnaasiumi tund lõppeb 14.20.
Järgmine koolibuss väljub ajavahemikul 16.05 – 16.20. Õpilased peavad end iga kord viimastest
tundidest enne lõppu ära küsima, mis ei ole normaalne. Eelnevatel aastatel ei ole sellist probleemi
olnud, kas midagi saaks siin muuta?

M. Tiro – koolibusside graafik on seotud ka teiste valla koolidega, seetõttu ei ole teada, milline oleks
graafiku muutmise mõju teistele. Õpilastel on võimalik veeta aega raamatukogus näiteks valmistudes
järgmise päeva tundideks ja oodata seal järgmise bussi väljumist.

K. Laurits – jah, ka meie teame juhtumeid, kus õpilased küsivad varem ära, alati seda ei võimaldata,
oleneb õpetaja vastutulelikkusest.

A. Lepik – kas me saame uurida, kui palju graafiku muutmine (10 minutit)  mõjutab teisi koole ?

A. Laius – uurin vallast järgi, mida me saame teha, Kai Lasn on sellel teemal pädev meile vastama.

K. Möllits – teema pikapäevasöök – on Stuudiumis üleval juba mõnda aega.

M. Tiro - hetkel foorumis enam vastata ei saa, vastused – ettepanekud tuleb saata otse söökla
juhatajale. Probleemiks on, et söökla ei tea sööjate arvu, lapsed söövad mitte neil päevadel, mille
kohta on lapsevanem teinud koolile avalduse, vaid valitakse menüü järgi. Kui menüüs on jäätis või
mõni muu lastele meeldivaim söök, on sööjaid rohkem kui registreeringu järgselt neid olema peaks.
Probleemiks söökla poolelt on: personali pole piisavalt, mistõttu on töötajatel suurem koormus kui
peaks olema, personal on ka vahetunud. On suurenenud taimetoitlaste arv kooliõpilaste hulgas, mis
omakorda muudab menüü koostamise keerukamaks. Kool püüab omalt poolt söökla töötajaid aidata,
otsides võimalusi neile koolituste pakkumiseks. Mõttes on olnud kutsuda kooli paariks päevaks mõni
tippkokk, kes hindaks olukorda ning nõustaks menüü koostamisel ja muudes valdkondades, mida
saaks ja võiks parandada.

M. Kink – meie koolitoitu tegelikult kiidedakse ka, ei ole ainult negatiivne tagasiside. Ja mõni laps ei
tahagi koolitoitu, vaid käib poest omale meelepärast ostmas.

K.Laurits – õpilased on rahul, et nad saavad sooja sööki.

K. Vimberg – praepäevadel on mitu valikut, samuti  on valikus erinevaid salateid. Õpetajad on
toitlustusega väga rahul.

M. Tiro – probleemiks on pigem  puudus söögikohtadest gümnaasiumi osas. Kui klassiruumide järgselt
võiks olla koolil 1200 õpilast, siis sööklale on see väga suur väljakutse ja siin läheb olukord keeruliseks
ning täismahus õpilaste arvu puhul tuleb ilmselt ümberkorraldusi teha vahetundide ajas.

Koosolek lõppes 19.30

Hoolekogu esimees : K. Möllits

Protokollis: A. Lepik
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