
 

Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku  protokoll 28.08.2019 nr 9 

Kohal:  

Karin Möllits – põhikooli lastevanemate esindaja  

Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja 

Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja 

Tavo Kekki – põhikooli õpetajate esindaja 

Biby Lilander – põhikooli lastevanemate esindaja 

Mariliina Maltsaar  - õpilasesinduse esindaja ( ajutine) 

 

Külalised:  

Maria Tiro – JG direktor  

Nele Pilman  - JG tugikeskuse juhataja 

Evelin Vanaselja – JG gümnaasiumiosa õppedirektor 

Anne Kloren – JG 1. – 5. Klasside õppedirektor  

Kadi Toomi – JG õppedirektor 6.-9.klassid 

Kristi Vimberg – JG arendusjuht 

 

 

Puudusid: 

Katri Laanemets - põhikooli lastevanemate esindaja  

Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja  

Annely Lepik – gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

 

Aeg: 18.00 – 19:15 

Päevakava:  

1. Eelmise koosoleku otsuste üle vaatamine. 

2. Arvamuse andmine dokumendi JG põhikooli õppekava muutmiseks (1.-5. 

klasside õppedirektor A. Kloren ja 6.-9. klasside õppedirektor Kadi Toomi) 

3. Arvamuse andmine dokumendi JG gümnaasiumi õppekava muutmiseks 

(gümnaasiumiosa õppedirektor E. Vanaselja) 

4. Arvamuse andmine dokumendi JG kodukord muutmiseks (tugikeskuse 

juhataja N. Pilman) 

5. Jüri Gümnaasiumi arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord (1.-5. 

klasside õppedirektor Anne Kloren) 

6. Sisehindamise läbiviimise kord Jüri Gümnaasiumis (arendusjuht Kristi 

Vimberg) 

7. Nõusoleku andmine õpilaste arvude suurendamiseks põhikooli klassides 

(direktor M. Tiro) 

8. Nõusoleku andmine õpetajate esitamiseks tunnustamiseks Rae 

Vallavalitsusele seoses õpetajate päevaga tähistamisega ja aasta õpetajate 

valimisega Rae vallas (direktor M.Tiro)  

9. Muud kohapeal algatatud küsimused. 



                           

                             

 

 

 

      9. Muud kohapeal algatatud küsimused. 

1. Eelmise koosoleku otsuste üle vaatamine. 

HK esimees Karin Möllits: Eelmine koosolek oli lühike e-koosolek, mille 

otsus on olnud arusaadav ja üksmeelne. 

 

2. Arvamuse andmine dokumendi JG põhikooli õppekava muutmiseks (1.-

5. klasside  õppedirektor A. Kloren ja 6.-9. klasside õppedirektor Kadi 

Toomi) 

Anne Kloren: JG põhikooli õppekava on muutunud sõnaliselt paremaks. Sisse 

on toodud mõisted nagu „ robootika lõiming“ ja „ Tervis ja ohutus läbiva 

teemana“ 

Muudetud on õpilasele ja juhendajale lihtsamaks ja loogilisemaks 8.klassi 

loovtööde juhendit. 

Hoolekogu arvamus: muudatustest on saadud põhjalik ülevaade ja need on 

hoolekogu poolt heaks kiidetud. 

 

3. Arvamuse andmine dokumendi JG gümnaasiumi õppekava muutmiseks 

(gümnaasiumiosa õppedirektor E. Vanaselja) 

Evelin Vanaselja: JG gümnaasiumi õppekavasse on sisetööd punkt mõisted, mis 

kirjeldab põhjalikult õppekavas olevaid mõisteid. 

Lahti on põhjalikult nüüd kirjutatud ka õpilasele tagasiside andmise võimalused.  

Sellest sügisest gümnaasiumi 10.klassi astujad sooritavad 12.klassi lõpus 

koolieksami, mis on nüüd küpsuseksam. Abiturient hindab seal põhjalikult ja 

adekvaatselt ennast. 

Hoolekogu arvamus: muudatustest on saadud põhjalik ülevaade ja need on 

hoolekogu poolt heaks kiidetud. 

 

4. Arvamuse andmine dokumendi JG kodukord muutmiseks 

(tugikeskuse juhataja N. Pilman) 

 

Nele Pilman: Kõigepealt saab öelda, et kodukorras on muudetud sõnastusi palju 

loogilisemaks kui oli varem. Dokument ei ole lõplik mõned punktid lähevad veel 

õppenõukogus hääletamisele. Siseviidud muudatused: 

• Muutunud on järelvastamiste ajad. 

 



 

 

 

  

• Muutusi on gümnaasiumi puudumiste märkimise osas. Õpilasel on nüüd 

suurem vastutus oma puudumiste ees ja vanem ei kirjuta enam 

puudumistõendeid nagu varasemalt. 

• Pikapäevarühmas moodustatakse nüüd kella 14.00-16.00 ainult üks rühma 

vanuses 1.-4.klass. 

Hoolekogu arvamus: muudatustest on saadud põhjalik ülevaade ja kuigi 

dokument ei ole veel lõplik ( ees on mõningad hääletamise 

õppenõukogus) saab hoolekogu dokument hoolekogu poolt heaks 

kiidetud. 

  

5. Jüri Gümnaasiumi arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord 

(1.-5. klasside õppedirektor Anne Kloren) 

 

Anne Kloren: Arenguvestuste läbiviimisel viiakse sisse nüüd 

registreerimisleht, mille järgi on klassijuhatajal hea järge pidada. Uut 

süsteemi kiidab ka hoolekogus olev klassijuhataja Tavo Kekki. 

Hoolekogu arvamus: muudatustest on saadud põhjalik ülevaade ja need on       

hoolekogu poolt heaks kiidetud. 

 

6. Sisehindamise läbiviimise kord Jüri Gümnaasiumis (arendusjuht Kristi 

Vimberg) 

 

Kristi Vimberg: sisehindamise kord vaadatakse alati üle enne uue 

hindamisperioodi algust ja kuna uus sisehindamise periood on ees tuli üle 

vaadata ka kord.  

Sisse on viidud mõned keelelised korrektuurid. 

 

Hoolekogu arvamus: muudatustest on saadud ülevaade ja need on 

hoolekogu poolt heaks kiidetud. 

 

7. Nõusoleku andmine õpilaste arvude suurendamiseks põhikooli klassides 

(direktor M. Tiro) 

 

Maria Tiro ülevaade ja ettepanekud: hetkeseisuga on JG 1250 õpilast. 

On endiselt klassikomplekte, kus õpib rohkem õpilasi kui 24, seega tuleb igal 

sügisel anda hoolekogul luba neis klassides õpilaste arvu suurendamiseks: 

• 3C klass -26 õpilast   

• 5C.klass -26 õpilast  

• 5E klass – 25 õpilast 

• 6.C klass- 25 õpilast 

• 7B klass – 26 õpilast 



• 7C klass -25 õpilas 

 • 7C klass – 25 õpilast 

• 7D klass – 26 õpilast 

• 7E klass  - 25õpilast 

 

Hoolekogu on kõikide ettepanekutega tutvunud ja annab nõusoleku 

õpilaste arvude suurendamiseks nimetatud põhikooli klassides 

 

4. Nõusoleku andmine õpetajate esitamiseks tunnustamiseks Rae 

Vallavalitsusele seoses õpetajate päevaga tähistamisega ja aasta 

õpetajate valimisega Rae vallas (direktor M.Tiro)  

 

Direktor Maria Tiro ettepanekul Jüri Gümnaasiumi hoolekogu annab 

soovituse JG õpetajatele , esitamiseks Rae Vallavalitsusele õpetajate 

päeval tunnustamiseks: 

• Aasta klassiõpetaja Heidy Siirak 

• Aasta põhikooliõpetaja Maarika Avloi 

• Aasta gümnaasiumi õpetaja Inna Erik 

• Aasta klassijuhataja Eleri Troska 

• Aasta noorõpetaja Elisa Rannala  

• Aasta haridustegu JG õpikogukonnad 

• Aasta hariduse sõber Tallinna Vangla 

 

 

5.  Muud kohapeal algatatud küsimused. 

• Kooli päevakava muutusest on ülevaade Nele Pilmanil. Kõige 

suurem muutus on see, et tuleb kõigil mänguvahetund 12.50-13.10 

kuna kool on osaline projektis „ Liikuma kutsuv kool“ on koolitatud 

5 mängujuhti, kes iga ilmaga õues leiavad lastele tegemisi. Plaanis 

on veel koolitada 5 mängujuhti. 

• Päevakava muutus on ka see, et muutub gümnaasiumi 

söögivahetund. See saab olema 11.10-11.40 

• Nele Pilman annab veel teada, et koolil on plaanis lastega 

kaardistada kõigi ohutu koolitee, seoses projektiga „ Liikuma kutsuv 

kool“ 

• Direktor Maria Tiro annab hoolekoguliikmete teada, et JG 

lastevanemate üldkoosolek toimub 05.september kell 18.00 kooli 

aulas. 

• Rae Vallavalitsuse  esindaja Agu Laius annab hoolekogule positiivse 

uudise, et on allkirjastatud leping Jüri Riigigümnaasiumi 

rahastamiseks ja see peab valmis olema 01.09.2023 

 

Hoolekogu esimees: Karin Möllits 

Protokollis: Karin Möllits 

 


