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Gunda Tire - põhikooli lastevanemate esindaja
Annely Lepik – gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Karin Möllits – põhikooli lastevanemate esindaja
Biby Lilander – põhikooli lastevanemate esindaja
Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja
Tavo Kekki – põhikooli õpetajate esindaja
Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja

Puudusid:



Agu Laius – Rae Vallavalitsuse esindaja
Kristina Laurits – õpilasesinduse esindaja

Külalised: Maria Tiro, Anne Kloren
Aeg: 18.00 – 20:00
Päevakava:
1. Hoolekogu koosseis 2016/2017. õppeaastal.
2. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine.
3. Arvamuse andmine kooli eelarve (kohalik eelarve, eelarve koolitoit) projektide kohta
(Maria Tiro).
4. Nõusoleku andmine põhikooli õpilaste arvude suurendamiseks mõnedes klassides
(Maria Tiro).
5. Muud kohapeal algatatud küsimused
1. Hoolekogu koosseis 2016-2017 õppeaastal
Eelmisel hoolekogu koosolekul 22.08.2016 tehti ettepanek valida kaks uut hoolekogu liiget,
üks põhikooli astme lastevanemate hulgast ja üks gümnaasiumi astme lastevanemate
hulgast. Klassijuhatajad tegid
ettepanekud kandidaatideks enne lastvanemate
üldkoosolekut. Üldkoosolek toimus 8. septembril 2016 ja uuteks hoolekogu liikmeteks valiti
üldkoosoleku otsusel:
 Annely Lepik – gümnaasiumi lastevanemate esindaja
 Gunda Tire – põhikooli lastevanemate esindaja.
 JG õpilasesinduse üldkoosoleku 19.09.2016 otsusega valiti uueks õpilasesinduse
esindajaks Kristiina Laurits.
2. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine.
Hoolekogu protokollijaks valiti ühehäälselt Annely Lepik.
Hoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Karin Möllits.

3. Arvamuse andmine

Kooli eelarve oli hoolekogu liikmetele varem tutvumiseks saadetud.
Maria Tiro andis
ülevaate kohalikust eelarvest ja koolitoidu eelarvest.
Läbirääkimised vallaga on töös, kooli poolne kava on esitatud, väiksemad
muudatused puudutavad personalikulusid ( kasv + 5%) ja majanduskulusid, viimaste
puhul on kõne all vähendamine kulude kokkuhoiu arvelt. Muutumatutena püsivad
õpilaste üritustega seotud eelarve read. Rahadega on siiski suhteliselt keeruline,
kuna Rae vallas on hetkel palju investeeringuid , mis omakorda mõjutavad kõikide
asutuste eelarvet.
Gunda Tire - Kas pearaha on piisav?
Maria Tiro - Päris nii ei ole, et kõik on pearahast lähtuvalt, osa tuleb riigilt ja kohalik
omavalitsus lisab 2% juurde.
Biby Liliander - Kas teemapäevad kaetakse ka eelarvest?
Anne Kloren - Ei, need on projektirahad.
Maria Tiro - Teemapäevadega seotud transpordi tasub kool, lisatulud tulevad
projektidest.
Marko Leppik - Kas Rae vallas olevad uued ettevõtted pakuvad ka koolile tasuta
võimalusi kasutada oma rajatisi vms?
Maria Tiro - Ei, see on siiski eraettevõtlus.
Koolitoidu eelarve. Sööklas töötab 13 töötajat, toidusummad on eraldi eelarves
välja toodud, need toetuvad õpilaste arvudele , summa on 78 senti päevas, lisaks
pakutakse pikapäeva sööki ja hommikuputru, mille eest tasuvad lapsevanemad.
Koolis toimib kiipkaardi süsteem, mis tekitab arvelduse.
Gunda Tire - Kas teistele koolidele pakutakse ka koolitoitu?
Maria Tiro - Teistele koolidele enam koolitoidu valmistamise teenust ei pakuta,
Vaida kooli on nüüd oma köök.
Otsus: hoolekogu arvab, et eelarve on stabiilne ja mõistlikult koostatud.
4. Nõusoleku andmine põhikooli õpilaste arvude suurendamiseks mõnedes klassides (Maria
Tiro).
Ülevaate andis Maria Tiro - 4.klassides on kõige keerulisem olukord, õpilasi tuleb juurde,
samal ajal seadus lubab ühte klassi kuni 24õpilast, hoolekogu ettepanekul ja valla nõusolekul
saab õpilaste arvu klassides suurendada kuni 26-ni. Õpilased on hetkel paigutatud suundade
järgi, sellega seotult seab ka õppekava oma piirid, õpilasi ei saa niisama lihtsalt ainult
arvudele tuginedes klassidesse paigutada. Osad keeleõppe klassid on kasutusel
koduklassidena, sellest ka õpilaste erinev arv klassikollektiivides - väikeklassid ja väiksemad
ruumid tulenevad sealt.
Õpilaste arvu on vaja suurendada järgmistes klassides:
1a, 1c, 2c, 2e, 3c, 4c, 4d, 9a.
Hoolekogu otsus: Suurendada õpilaste arvu nimetatud klassides.

5. Muud küsimused
Maria Tiro - Kas kellelgi on ettepanekuid koolile?
Gunda Tire - ettepanek II kooliastmele – viimastel aastatel on kiiresti suurenenud IT osakaal
meie laste eksamites ja tasemetestides, kus tuleb arvutis kiirelt kirjutada vastus vms. Selgub,
et paljud lapsed jäävad siinjuures just hätta arvutil kirjutades ehk kas oleks võimalik lastele
õpetada „pimekirja“ juba koolis? Jüri kool võiks siinkohal kujuneda ka piloodiks teiste Eesti
koolide seas kui seda teemat õnnestub käima lükata ja arendada.
Maria Tiro - Jah, see on väga hea ettepanek ja kindlasti tarvilik oskus, koolil on IT inimene,
kellele kool võiks sellekohase ettepaneku teha, et seda teemat edasi arutada ja leida
lahendusi – võimalusi, kus kool saaks õpilasele appi tulla. Kool võtab teema arutlusele.
Marko Leppik - internetis leiab sama teemaga seotud mänge, mis aitavad lastel kiiremini
arvuti klaviatuuri käsitsema õppida – ehk saaks neid näiteks IT õpetuse tundides kasutada?
Biby Liliander - seda teemat oleks hea ka gümnaasiumi osas arendada.
Külalisesindajad koolis
Biby Liliander - kas vanemad on hea meelega nõus tulema nö külalisõpetajateks?
Maria Tiro - Jah, neid on päris palju ja ka tänavu on see väga oodatud ja päevakorraline
teema.
Personal
Maria Tiro - Jüri Gümnaasiumil on uus huvijuht, kvalifitseeritud ja omab kogemusi, kool on
rahul ja loodab, et leidis väga tubli inimese. Vaja on koolile inglise keele õpetajat
gümnaasiumisse ½ koormusega, muud ametikohad on hetkel täidetud.
Hoolekogu järgmised tegevused
Maria Tiro - Kooli sisehindamise kord 1x arenguperioodil – seda tuleb uuendada ja selle peab
Hoolekogu läbi vaatama
Koostöö kohaliku konstaabliga
Marko Leppik - ettepanek , kutsuda konstaabel Hoolekogusse rääkima, mis probleemid on
Jüri koolilastel koolivälisel ajal, kuidas noorsootöö toimib ja milline on nende sõnum koolile?
Maria Tiro - kui huvi on, siis võime loomulikul kontstaabli meie koosolekule esinema
kutsuda.

Parkuurimine
Karin Möllits - Kas parkuurimine on ka Jüri Gümnaasiumi õpilaste hulgas popp? See on
tegevus, mis võib olla teinekord väga ohtlik. See on probleemiks olnud naabervallas, kus
maha jäetud hoonetes on käidud turnimas ja ohtlikke olukordi on ette tulnud.
Marko Leppik - see on sportlik tegevus, kus taksitustest püütakse mööduda võimalikult
kiiresti. See võib olla ohtlik, kuid samas on see ka sportlik ja treenib inimest füüsiliselt.
Maria Tiro - teadaolevalt ei ole see olnud Jüris probleemiks.
Pagulasteema
Gunda Tire - Kas Jüri kool võtaks vastu pagulasi kui see peaks vajalik olema?
Anne Kloren: - Jah, see ei ole meile probleemiks, meil on kogemusi õpilasvahetustega, kus
meil on ainult meeldivad mälestused. Lapsed on meil abivalmid ja sallivad, muukeelseid
õpilasi on juba praegu meie koolis.
Biby Liliander - Kas eelmisel aastal oli koolis üks rassismiga seotud juhtum?
Maria Tiro - Pigem ei, see oli lokaalne kahe õpilase vaheline arusaamatus, mis leidis
lahenduse.
Marianne Kink - Gümnaasiumis küll ei ole sellist nähtust täheldanud.
Biby Liliander - Kas koolis räägitakse, kuidas suhtuda puudega lastesse või teise nahavärviga
inimestesse?
Marianne Kink - Meil on juba koolis ka puudega lapsi, võimendada seda ei ole vaja. Lapsed
on erinevad, kollektiiv on suur ja kool aitab alati, kui probleeme peaks tekkima.
Anne Kloren - Jüri kooli õpilased käisid Narva Kreenholmi koolis spordipäeval, kus nad nägid
oluliselt teistsugust keskkonda võrreldes sellega, kus nad ise igapäevaselt viibivad. See oli
õpetav ja hea kogemus kõigile. Nüüd tulevad Narva kooli õpilased vastukülaskäigule Jüri
kooli.
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