
 

Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu e-koosoleku  05.11.2020 protokoll 

Kohalolijad: 

Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja 

Marianne Luur – põhikooli lastevanemate esindaja  

Marianne Kink – gümnaasiumiastme õpetajate esindaja 

Maarika Avloi – põhikooli õpetajate esindaja 

 

Puudujad: 

Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja 

Kristi Sild – gümnaasiumiastme lastevanemate esindaja  

Meril Kiskonen – õpilasesinduse esindaja  

Katri Liiv – põhikooli lastevanemate esindaja 

 

Kellaaeg: 17:30-18:15          

           

Päevakord: 

1. Protokollija valimine ning eelmise koosoleku otsuste ülevaatamine. 

Protokollija amet on liikuv, mis valitakse vahetult enne igat koosolekut. 

Seekordsel koosolekul osutus vabatahtlikuks protokollijaks Marianne Luur.  

2. Jüri Gümnaasiumi kodukord vastavalt: PGS §73 (7) Hoolekogu annab 

arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks. 

Lisasti andmekaitseinspektsiooni soovitusel põhimõtted veebitundide 

läbiviimise kohta ning kodukorda varasemalt läbi arutatud distantsõppe 

põhimõtted. Distantsõpe on tänapäeval väga aktuualne teema,seega peeti 

vajalikuks, et reeglid oleksid fikseeritud kodukorra osana. 

3. Eelarve 2021, vastavalt PGS §73 (10) Hoolekogu annab arvamuse 

munitsipaalkooli eelarve projekti kohta. 

 

Direktor tutvustas eelave projekti ning andis ülevaate planeeritavatest 

kuludest. Õpetajatele on plaanis soetada sülearvutid. 

 

4. Lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26: „põhikooli õpilaste 

arv klassis ja õpperühmas“ – õpilaste arvu suurendamine 2. C klassis.  

 

Üks õpilane on silma jäänud oma õpioskuste poolest ning vanemad koostöös 

koolipersonaliga soovivad lapse arendamise eesmärgil viia õpilane üle 2. C 

klassi. 

 



 

4. Muud teemad: 

• Õpilaste vastuvõtmine gümnaasiumisse (lisaks eksamitulemustele 

arvestada ka õpilaste eelnevalt omandatud õpioskusi, käitumist ja 

hoolsust): Selleks, et kõikidel lastel oleksid võrdsed võimalused 

gümnaasiumisse sisseastumiseks, arvestab kool ainult 

eksamitulemustega. 

• Ujumismüts ujumistundides: JG koostöös Rae Spordikeskusega tegi 

ettepaneku muuta nii poiste kui tüdrukute seas kohustuslikuks. 

 

5. Otsused. Kuna e-koosolekul viibis otsuste vastuvõtmiseks lubatust 

vähem hoolekoguliikmeid, siis avaldati arvamust elektroonsel kujul 

kuni 09.11.2020: 

• Hoolekogu andis nõusoleku kooli kodukorra kehtestamiseks ja 

muutmiseks (7 poolthäält, 1 vastamata). 

• Hoolekogu kinnitas munitsipaalkooli eelarve projekti (7 poolthäält, 1 

vastamata). 

• Hoolekogu andis nõusoleku suurendada õpilaste arvu ühe lapse võrra    

2. C klassis (7 poolthäält, 1 vastamata). 

• Hoolekogu andis nõusoleku muuta ujumismütside kandmise 

ujumistundides kohustuslikuks (7 poolthäält, 1 vastamata). 

 

Hoolekogu esimees: Marianne Luur 

Protokollis: Marianne Luur 


