Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll nr 2 21.09.2017
Kohal:
Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja
Annely Lepik – gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Karin Möllits – põhikooli lastevanemate esindaja
Gunda Tire - põhikooli lastevanemate esindaja
Biby Lilander – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja
Tavo Kekki – põhikooli õpetajate esindaja
Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja
Külalised:
Maria Tiro – JG direktor
Anne Kloren – JG õppedirektor
Puudus:
Kristina Laurits – õpilasesinduse esindaja
Aeg: 18.00 – 19:00
Päevakava:
1. Eelmise koosoleku otsuste üle vaatamine.
2. Arvamuse andmine kooli eelarve projekti (kohalik ja koolitoidu eelarve) kohta (direktor
M.Tiro)
3. Arvamuse andmine dokumendi JG pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava kohta (1.-5.
klasside õppedirektor Anne Kloren)
4. Muud kohapeal algatatud küsimused.

1. Eelmise koosoleku otsuste üle vaatamine.
K. Möllits – eelmisest korrast midagi üles ei jäänud, vahepealsetest sündmustest ülevaateks –
kooli üldkoosolek toimus 07.09.2017. Aruanne hoolekogu tegevuse kohta 2016 / 2017
õppeaastal esitati lastevanematele hoolekogu esimehe poolt ( K. Möllits), täiendavaid küsimusi
kvoorumi poolt esimehele kohapeal ei esitatud.
2. Arvamuse andmine kooli eelarve projekti (kohalik ja koolitoidu eelarve) kohta (direktor
M.Tiro)
Eelarve projekti koostamist alustati juunis, valda esitati projekt 4.septembril, vastuseid hetkel
veel ei tea. Personalikuludes on sees hetkel kehtivad kokkulepped ja lisatud on põhjendatud
lisakohad, mida kool eelarves taotleb.


Pikapäevarühma kasvataja - Juurde 0,5 ametikohta, algklasside õpilaste arv pidevalt
kasvanud



Ringijuht - Juurde 0,5 ametikohta, 1.septembri seisuga ringitunde puudu.



Abiõpetaja - Juurde 1,0 ametikohta, abivajavate õpilaste arv kasvanud, samuti
asendatavate tundide arv kasvanud

Üldise töökorralduse kohaselt teeb iga õpetaja oma eelarve ja see liidetakse kokku
üldeelarvega, misjärel vaadatakse üle koond ja sealt edasi vajalikud vähendamised või
parendused üksikute eelarvete lõikes.
Tulud eelarves on osaliselt prognoositavad (metallkappide üüritulu, töövihikute summad
eelneva kalkulatsiooni põhjal jms). Tulusid saadakse ka kooli ruumide rendist.
M. Leppik – Kas kooliruumide üürimise info on avalik?
M. Tiro – Jah, JG kodulehel on kõik vajalik info olemas.
M. Tiro - Majanduskulude pool – järgmise aasta remonditööde planeerimine algas juba
kevadel, haldusjuhi ülesanne on võtta võrdlevad pakkumised. Remonti tehakse aastate lõikes,
sest majad amortiseeruvad ja neid peab kohandama jooksvalt.
A.Laius – Mis alusel planeeritakse küttekulusid? Kas on arvestatud võimalusega, et väga külma
talve korral küttekulud jääksid eelarves prognoositud summade sisse?
M. Tiro – Jah, see on väga piiripealne, samas meil on olemas alustabelid aastate lõikes, et
prognoosida võimalikult täpne kulusumma. Eriliste olude korral on vald alati tulnud koolile
appi ja me oleme vajadusel saanud lisavahendeid. Eelarves on meil kokkuhoid kõiges.
A. Laius – Saku Läte vesi, kus need koolis kasutusel on?
M. Tiro – Need on kasutusel õpetajatele mõeldud ruumides.
A. Laius – Mida lapsed joovad?
M. Tiro – Kõikidele õpilastele on sööklas olemas joogiautomaat ja klaasid.
A. Laius – Personali kuludes on sees kiirema kasvu eeldus , millest see tuleneb?
M. Tiro – Palgakasv + valla poolt lisanduv tasu + miinimum tasu on aastatega kasvanud, siit
edasi ka administraatorite, koristajate, koolisöökla töötajate tasu tõuseb, samuti
tugispetsialistidel.
A. Laius – Kohalikud valimised võivad eelarve kinnitamise lükata edasi, kas kool saab hakkama
kui valla eelarve ei ole õigeaegselt vastu võetud?
M. Tiro - Jah, sel juhul jätkame hetkel kinnitatud eelarve järgselt kuni uue eelarve vastu
võtmiseni.
B.Liliander – Kas palgatõus toimuks personalile sel juhul tagasiulatuvalt?
M. Tiro – Jah, sel juhul toimub palgatõus tagasiulatuvalt.
M.Tiro - Söökla personal – hetkel puudu 2 inimest (kokk ja abitööline), oleme kasutanud
asendajaid.

.

B.Lilander – Eelmisel aastal oli probleem registreeritud sööjate arvu ja tegelike sööjate arvu
mittevastavusega. Mõnel päeval käis lapsi söömas oluliselt vähem kui registreeritud ja samas teisel
päeval käisid ilmselt kõik korraga?
M. Tiro – See oli jah eelmisel aastal mõnel korral nii, sest lapsed jälgivad väga hoolega menüüd ja
enim meeldivate toitude korral (nt jäätis) käiakse usinasti söömas.
M. Leppik – Kas ja kui palju jääb üle koolitoitu?
M. Tiro – Kui eelmisest päevast jääb üle kõlbulikku toitu, mida saab kasutada järgmise päeva
menüüs, siis see seal kasutuse leiab. Päris kõlbmatu toit ja jäätmed lähevad jäätmekäitlusse.
Koolitoidu eelarve katab igapäevaselt koolipiima programmi (1 -12 klassini läbi aasta) ja rahad on
eelarvestatud ka puuviljapäevadeks (eelistatult kohalik puuvili).
Hoolekogu arvamus: kooli eelarve projekt on hoolekogu poolt heaks kiidetud
3. Arvamuse andmine dokumendi JG pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava kohta (1.-5.
klasside õppedirektor Anne Kloren)
I klasside pikapäevarühma töökorraldus on muutunud, hommik algab esimese pikapäevatunniga, 2-5
tund on tavatunnid ja 6.tund on taas pikapäevatund. See annab koolipäevale paindlikuma alguse,
laps (lapsevanem) saab valida, kas tuleb kooli kella 8-ks või kella 9-ks. Uus süsteem on kõikide
osapoolte poolt hetkel väga positiivselt vastu võetud, täna kohaldatud vaid I klasside õpilastele. On
uuritud võimalusi kasutada sarnast lähenemist ka teistele algkooli vanuserühmadele, siinkohal tuleb
aga arvestada huviringide jms. Samas - mõte tasub kaalumist ja edasist uurimist.
Arvamus: Hoolekogu kiidab töökorralduse ja päevakava muudatused heaks.
4. Hoolekogu muud kohapeal algatatud küsimused.
M. Tiro – Teema: õpilastele üüritavad metallkapid. Hetkel, kes on soovinud ja end järjekorda pannud,
on üldjuhul kapi omale saanud, ootejärjekorras on mõned õpilased. Koolil oleks võimalus pakkuda
üürimiseks väiksemaid metallkappe kooli administraatori juures, mida on 20 tk ja mis leiavad päeva
jooksul tavaliselt kasutamist mobiiltelefonide ja muude väiksemate isiklike asjade hoidmiseks
(reaalselt igapäevaselt kasutuses 4-5 kappi). Neid kappe oleks võimalik osaliselt välja üürida eelkõige õpikute ja töövihikute hoidmiseks, kui nõudlus on (küsimus on eelnevalt sel aastal ka ühe
lapsevanema poolt koolile esitatud). Kas hoolekogu on nõus tasu kehtestama? Kui suur hoolekogu
arvamuse kohaselt tasu võiks olla?

A.Laius – Mõte on hea ja tasub proovimist.
B.Lilander – Kas direktor näitaks, kus ja millised need kapid on?
M. Tiro – Ettepanek järgmine: pakkuda üürimisvõimalust esmajärjekorras ootenimekirjas olevatele
õpilastele, hinnaga 0.50 EUR / kalendrikuu. Välja rentida 12 kappi, 8 kappi jääks tavakasutusse
igapäevaselt (tasuta).
Hoolekogu otsus: olles tutvunud kappidega ja nende asukohaga, oleme nõus M. Tiro ettepanekuga ja
pakutud üürihinnaga.
M. Tiro – Õpilaspileti hind – koolile on laekunud info, et mujal koolides on õpilaspileti hind viimase
kaotuse ja uue pileti taotluse korral oluliselt kõrgem kui Jüri Gümnaasiumis. Kool on selle teema üle
vaadanud ja jõudnud järeldusele, et JG on hind vastavuses kuludega ja hinnakirja muutus ei ole
vajalik.
B.Liliander – Kas õpilaspiletile saab esitada foto paberkandjal?
M. Tiro – Jah, see võimalus on täiesti olemas. Seoses õpilaspiletitega – pikendamised on väga
töömahukad ja võtavad aega, kool otsib aktiivselt võimalusi olukorra parendamiseks.
B.Liliander – Kas õpilaspileteid ei võiks kokku koguda samaaegselt uute õpikute väljastamisega
augusti lõpus, et esimesel koolinädalal õpetaja saaks juba piletid lastele tagasi anda?
M. Tiro – Seegi variant on olnud kaalumisel, samas see ei lahenda töömahuga seotut.
G. Tire – Kohalikud valimised on tulekul, kas õpilased on teadlikud oma võimalustest valimistel
osaleda?
M. Tiro – Jah, nad enamuses on teadlikud.
A.Laius – Noorte volikogu kohtumised on toimunud, on arutletud üldteemadel. Vallaga on kokkulepe,
et noored saavad saali kasutada oma kokkusaamiste korraldamisel. Erakondade esindajad siin seotud
ei ole.
Koosolek lõppes: 19.00
Hoolekogu esimees: K. Möllits
Protokollis: A. Lepik

