
Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 03.detsember 2013 
 

Kohal:  Tarmo Gutmann – HK esimees, gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja 

Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja 

 

Puudus: Pille Tarto – HK sekretär, gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

Karin Möllits – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

Biby Lilander – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

Karl-Gustav Kasemaa – õpilasesinduse esindaja 

Inna Erik – põhikooli õpetajate esindaja 

Brita Pill – gümnaasiumi õpetajate esindaja 

 

Kutsutud: Maria Tiro, Anne Kloren, Robert Ossipov, Tiiu Voodla 

   

Algus 18:00 Lõpp 20:00 

 

Päevakava: 

 

1. Arvamuse andmine Jüri Gümnaasiumi 2014-2018 arengukava kohta 

2. Arvamuse andmine Jüri Gümnaasiumi 2014 eelarve kohta 

3. Arvamuse andmine Jüri Gümnaasiumi viimase 3 õa sisehindamise aruande kohta 

4. Õpilaste arv põhikooli klassides. 

5. Muud kohapeal algatatud küsimused. 

 

1. JG arengukava 2014-2018 

Arengukava oli HK liikmetele varem tutvumiseks saadetud. 

T.Gutmann: ettepanek lisada „Koostöö huvigruppidega” peatüki all olevasse analüüsi 

ossa info ka koostööst erasektoriga! 

T.Gutmann: ettepanek muuta „Ressursside juhtimise” peatükis lauset „Kavas on rajada 

aastatel 2013-2014 gümnaasiumimaja laiendus.” Põhjuseks, et täna on koolimaja 

juurdeehitus saanud alguse ja on seega kindlasti toimuv sündmus. 

Arengukava annab hea ülevaate hetkeolukorrast ja järgneva perioodi eesmärkidest. 

Hoolekogu hinnagul on tegemist väga hästi koostatud, selge ja kompaktse arengukavaga 

ning valmis esitamiseks Rae vallavalitsusele.  

 

2. Jüri Gümnaasiumi 2014 eelarve 

2014a eelarve oli HK liikmetele varem tutvumiseks saadetud. Hoolekogu hinnagul saab 

kool sellise eelarvega oma tegevust edukalt jätkata 2014 aastal. 

3. Sisehindamise aruanne 

Sisehindamise aruanne oli HK liikmetele saadetud. 

A.Laiuse kommentaar „Koostöö huvigruppidega” peatüki kohta: Soovitan kaaluda 

võimalust esile tuua, et hoolekogu liikmed ja  koosolekute protokollid on kooli kodulehel 

avalikustatud. Kas sisehindamise dokumendis ei peaks andma hinnagut, millised on kooli 

juhtkonna ja hoolekogu töösuhted? Kas ja kes ootavad hoolekogult enamat? Mõjususe 

hinne ei ole üheselt interpreteeritav. Vähene mõjusus võib tuleneda sellest, et koolis 

toimub töö heal tasemel, mida näitavad ka selle kohta esitatud hinded ning hoolekogul ei 

ole vaja energiliselt sekkuda, et midagi mõjutada. Kas lastevanemate rahuloluuuring tõi 

ka esile millised ootused on lastevanematel hoolekogu suhtes? Tarmo teab paremini, aga 

ilmselt ei ole olnud ka pöördumisi hoolekogu poole vajadusega midagi mõjutada või 

probleeme, millele hoolekogu oleks pidanud reageerima. Samadest mõtetest lähtudes on 



ka raske hinnata, kas on vaja saavutada hoolekogu mõjususe kasvu. Soovitan mõjususe 

hinnete järel avada ka nende hinnete sisu. Ilma selleta ei ole võimalik hinnet ja selle 

muutust mõista. 

 

T.Gutmann: Palun koolil HK-le tutvustada tegevusi/lahendusi aruandes väljatoodud 

parendusvaldkondade osas. 

 

4. Õpilaste arv põhikooli klassides 

Eelmisel, so 28.08.2013 toimunud hoolekogu koosolekul ei saanud HK anda hinnagut 

õpilaste arvu kohta põhikooli osas kuna Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) ei 

olnud selleks hetkeks veel jõustunud ja seega puudus õiguslik alus ka otsuseks, 

hinnanguks või arvamuse avaldamiseks. 

põhikoolis olla 24 õpilast. 

Maria Tiro andis ülevaate põhjustest miks on vaja suurendada osades klassides õpilaste 

arvu suuremaks kui 24. Üheks põhjuseks on lastevanemate soov panna laps kindlasse 

klassi (nt inglise keele kallakuga). Samas on mõne kallakuga klassi (nt spordiklass) 

piirarvu määrajaks õpperuumi suurus. 

M.Tiro: tegelikult see ei mõjuta sest tegu on nii algklassidesse tulevate lastevanemate 

soovidega kui ka vahepeal Rae valda elama asunute soovid saada just konkreetsesse 

klassi. 

Vastavalt PGS §26 võib klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis olla 24 õpilast. 

Vastavalt §26 lõikele 3 võib hoolekogu seda arvu üheks õppeaastaks suurendada. 

Hoolekogu nõustub 2013-2014 õa järgmiste klasside arvu suurendamisega: 

1c – 26 õpilast 

1d – 26 õpilast 

1e – 25 õpilast 

5c – 25 õpilast 

6r – 26 õpilast 

8b – 26 õpilast 

8r – 25 õpilast 

9r – 25 õpilast 

 

5. Kohapeal  algatatud teemad 

5.1 Lapsevanema ettepanek 

Lapsevanemalt saabus koolile ettepanek kaotada kooli õppekavast tantsuõpetus. 

Tantsuõpetus on märgitud 1-5 klasside ainekavas kohustusliku ainena. Põhjendusena 

avaldab lapsevanem, et tal puudub arusaam sellise aine õpetamise vajalikkusest.  

HK arutas küsimust ja leiab, et tantsuõpetus on meie koolis hariduse omandamisel oluline 

osa ja on lapsele igati arendav ning kasulik. Seetõttu ei ole põhjust tantsuõpetuse 

eemaldamiseks õppekavast. 

5.2 Vilistlaskogu tööst 

Vilistlaskogu eestvedamisel jätkub keskkonnafoorum ka sel õppeaastal. 

 

HK esimees: T.Gutmann 

 

Protokollis: T.Gutmann 


