
 

Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 16.02.2017 

Algus: kell 18.00 

Lõpp: kell 19.00 

Kohal: 

Karin Möllits- põhikooli lastevanemate esindaja 

Gunda Tire- põhikooli lastevanemate esindaja 

Marko Leppik- vilistlaskogu esindaja 

Tavo Kekki- põhikooli õpetajate esindaja 

Marianne Kink- gümnaasiumi õpetajate esindaja 

Agu Laius- Rae Vallavolikogu esindaja 

Puudusid: 

Annely Lepik- gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

Kristina Laurits- õpilasesinduse esindaja 

Biby Lilander- põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

Külalised: 

Maria Tiro- JG direktor 

Anne Kloren- JG õppedirektor 

Päevakava: 

1. Eelmise koosoleku otsuste ülevaatamine. 

2. Nõusoleku andmine haridus – ja teadusministri kehtestatud 201718 

õppeaasta koolivaheaegade muutmiseks. (saadetud ka HTM määrus ja Rae 

valla koolijuhtide 07.02.2017 koosoleku ettepanekud muutmiseks) 

3. Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta (saadetud ka 

dokumendi projekt, muudatused võrreldes eelmisel korral vastuvõetud 

dokumendiga toodud punase värviga) 

4. Muud kohapeal algatatud küsimused.  

 

 

 

 

 

 



 

1. Eelmise koosoleku otsuste ülevaatamine. 

Eelmisel loosolekul tekkis küsimus seoses Lagedi koolibussi liiga varase tulemisega 

Jürri. Antud teemat uuris direktor M.Tiro ja selgitas, et Kai Lasn Rae Vallavalitsusest 

rääkis, et hetkel midagi muuta ei saa, kuna kõik õpilasringid on seotud ka teiste 

koolidega. Dirketor ütles, et gümnaasiumi õpilased otsustavad nüüd ühe kuu jooksul, 

kas soovivad midagi bussiliikluses muuta või ei, samas on teada, et hommikune 

konsultatsioonideaeg väga paljudele õpilastele meeldib. 

2.Nõusoleku andmine haridus – ja teadusministri kehtestatud 2017/18 õppeaasta 

koolivaheaegade muutmiseks. (saadetud ka HTM määrus ja Rae valla 

koolijuhtide 07.02.2017 koosoleku ettepanekud muutmiseks) 

Ministri määruses lõppeb õppeaasta 12.06.2018, kuna see on esmaspäev soovivad 

Rae valla koolide juhid , et õppeaasta lõppeks reedel. Koolipäevade arv on seaduses 

ette antud ja neid muuta ei või, seega alustaks peale jõuluvaheaega kool 04.01.2018. 

Kõik Rae valla koolid peavad vaheaegu ühtemoodi, see on valla eesmärk. 

Otsus: Hoolekogu kiidab muudatused heaks ja on nõus Rae valla koolijuhtidega. 

3.Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta (saadetud ka 

dokumendi projekt, muudatused võrreldes eelmisel korral vastuvõetud 

dokumendiga toodud punase värviga) 

Hoolekogu tutvunud uue palgakorralduse põhimõtete muutmistega ja tegi ettepaneku 

asendada sõna „palgaskaalad“ sõnaga „töötasufond“ ja punkti 2 pealkiri 

„Kuutöötasumäärad“ asendada sõnaga „Töötasu“. 

Otsus: hoolekogu kiidab palgakorralduse põhimõtted heaks. 

4.Muud kohapeal algatatud küsimused.  

Ksimusi ei olnud kuid Agu Laius tutvusats hoolekogule Rae Vallavolikogus 

aktuaalsetest teemadest, mida me võiks teada. 

 Rahastamise probleemid seoses Vaida Kooli renoveerimisega 

 Probleemid Jürisse planeeritava riigigümnaasiumiga, mis on kerkinud seoses 

valitsusevahetumisega. 

 

Hoolekogu esimees: K. Möllits 

Protokollis: K. Möllits 

 

  

 

 

          

 

 

  


