
 
 
Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 02. oktoober 2014 
 
Kohal:  Tarmo Gutmann – gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

Karin Möllits – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja 
Biby Lilander – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja 
Martin Möllits– õpilasesinduse esindaja 
Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja 
Tavo Kekki – põhikooli õpetajate esindaja 
Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja 
 

Puudusid: Pille Tarto – gümnaasiumi lastevanemate esindaja 
Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja 
 

Kutsutud: Maria Tiro 
Anne Kloren 
Nele Pilman 
Kadi Toomi 
Veronika Koppel 

Aeg: 18.00 - 19.50 
 
 
Päevakava: 
1. KiVa projekti kokkuvõte 2013-2014õa. 

2. Jüri Gümnaasiumi õppe- ja kasvatusalaste ametikohtade täitmiseks konkursi 
läbiviimise korra kehtestamine. 

3. Eelarve projekt. HK arvamuse avaldamine. 

4. Muud kohapeal algatatud küsimused. 
 
1. KiVa projekti tutvustus – Veronika Koppel 
 
V.Koppel – 22% Eesti kooliõpilastest on kogenud koolikiusamist. Selle 
vähendamiseks ja ennetamiseks ongi Turu Ülikoolist meil kasutusel 
ennetamisprogramm KiVa (kiusamisvaba kool). Programmi on kaasatud 1.-6. Klassi 
õpilased. Toimuvad KiVa tunnid nii eesti keele tundides kui ka pikapäevarühma töös. 
 
Eestis on hetkel 20 KiVa kooli 19 kontaktrühma. Eelmisel õppeaastal vähenes 
kevadeks õpilaste küsitluste põhjal kiusamine 2% võrra. 
 
Eelmisel õppeaastal oli rahastus kooli poolt 1 euro õpilane. Kuni tänase päevani 
(02.10) räägiti selle õppeaasta rahastusest 3 eurot õpilane, kuid täna tuli juba info 2 
euro kohta. JG-le ei sobinud 3 eurot õpilase kohta, kuna selle summaga ei oldud 
eelarves arvestatud. Maksta oleks tulnud kahe esimese kooliastme eest, seega JG on 
1. astmes 331  ja 2. astmes 275 õpilast ning kokku 606. Seega on hetkel rahastusest 
puudu 606 eurot. Sihtasutus on leidnud, et raha võiks leida, kas lastevanematelt, 
sponsoritelt või kohalikust omavalitsusest. 
 
Rahastuse kohalt huvitab kooli ka hoolekogu seisukoht.  
 
 



Hoolekogule jääb arusaamatuks, miks makstakse 1.-6. Klass kui tunnid toimuvad 
reaalselt 1. ja 4. klassis? 
Hoolekogule jääb mulje, et rahastus ei ole läbipaistev.  
A.Laius – Kas õpilasesindus toetab projekti vajalikkust? 
M.Möllits  -  Jah toetab! 
A.Laius – Miks rahastamise aluseks on võetud ka 5 ja 6 klass, kui nad ei ole 
sihtgrupp. 
T.Gutmann – KiVa eesvedajatega kohtumiselt sain aru, et see summa on enamuses 
litsentsitasu. Vajab veel täpsustamist kas see on nii ja mida selle summa eest täpselt 
kool saab!  
V.Koppel lubas  HK tõusnud küsimused edastada KiVa meeskonnale. Loodetakse 
veel maha istuda ja rahastuse teemat arutada.  
Otsus: Ka HK leiab nagu ka õpilasesindus, et projekt iseenesest oleks vajalik, aga 
miks rahastamise summad õpilase kohta muutuvad üle öö. 
 
2. JG õppe- ja kasvatusalaste ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise 
kord. 
 
Dokument oli varem hoolekogu liikmetele välja saadetud. 
M.Tiro – Põhilise muudatused tulevad seaduse muudatusest. Enne oli pedagoog, kuid 
nüüd ütleb PGS õpetaja.  
N.Pilman - Olulisi sisulisi muudatusi ei ole.  
A.Laius ja T. Gutmann tegid ettepanekuid erinevates punktides sõnastuse paremaks 
muutmiseks.  
N.Pilman ja M.Tiro nõustusid parandusettepanekutega.  
 
Otsus: Kiita korra muudatused heaks.  
 
3. JG eelarve projekti tutvustus aastaks 2015 
 
Eelarve kava oli hoolekogu liikmete eelnevalt tutvumiseks saadetud.  
Toimus arutelu.  
M.Tiro – Investeeringute nimistusse tulevad need seadmed, mis sel aastal jäid välja.  
A.Laius Uue koolimajaga seotud majanduskulud on järgmiseks aastaks 
ettearvamatud, sellega peab arvestama.  
M.Tiro – Majandusjuhataja on nende arvutustega tegelenud , kuid need teoreetiliselt 
arvutatakse veel kord läbi.  
A.Laius – kuidas kulud tegelikult kulgevad on näha alles teisel poolaastal.  
M.Tiro – kiidab valla ökonomisti, kellest on olnud eelarve koostamisel abi ja lisab, 
et eelarve pärast muretsema ei pea. 
Otsus: Hoolekogu kiidab eelarve heaks. 
 
4. Muud kohapeal algatatud küsimused 
Küsimusi ei olnud. 
 
 
HK esimees: T.Gutmann 
Protokollis: K.Möllits 
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