Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 04.04.2016
Kohal:

Tarmo Gutmann – gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Karin Möllits – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Biby Lilander – põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Martin Möllits – õpilasesinduse esindaja
Marko Leppik – vilistlaskogu esindaja
Tavo Kekki – põhikooli õpetajate esindaja
Marianne Kink – gümnaasiumi õpetajate esindaja

Puudus:

Agu Laius – Rae Vallavolikogu esindaja
Pille Tarto – gümnaasiumi lastevanemate esindaja

Külalised:

Maria Tiro, Anne Kloren, Kadi Toomi, Nele Pilman, Evelin
Vanaselja, Jens Vendel
Aeg: 18.00 – 19:40
Päevakava:
1. Eelmiste koosolekute otsuste ja tegevuste ülevaade
2. Koolivaheajad 2016-2017 õa-l.
3. Riigigümnaasiumi rajamine Rae valda.
4. Muud kohapeal algatatud küsimused.

1. Eelmise koosoleku teemad
Eelmisest korrast midagi lahtiseks ei jäänud.
2. Koolivaheajad 2016-2017 õa-l.
Vastavalt hoolekogu heakskiidule 02.12.2015 soovib Jüri Gümnaasium minna üle
viiele koolivaheajale ja kolmele õppetsüklile. Vt 02.12.2015 koosoleku protokolli
punkt 4.
Kool on teinud omapoolse ettepaneku koolivaheaegades alljärgnevalt:
22.-30.10.2016
23.12.2016 – 03.01.2017
18.-26.02.2017
8.-16.04.2017
7.06 – 31.08.2017
Otsus: Hoolekogu on nõus kooli poolt esitatud ettepanekuga.
3. Riigigümnaasiumi rajamine Rae valda.
Riigigümnaasiumi rajamisest Rae valda käis rääkimas abivallavanem Jens Vendel.
Vald on huvitatud riigigümnaasiumi rajamisest, kuna esimestesse klassidesse
tulevate laste arv kasvab kiiresti lähi- aastatel.
M.Tiro: Õpilased võidavad esmalt vaimse keskkonna seisukohast. Samas tuleb
Riigigümnaasiumis ka rohkem õppesuundi (praegu 3, siis tulevikus 5). Ka

Riigigümnaasiumis saavad noortel olema head võimalused nii pilliõppeks kui
sportimiseks.
J.Vendel:
Kohalik kogukonna piirkond võidab kindlasti Riigigümnaasiumi
loomisega Jürisse.
Otsus: Hoolekogu toetab Riigigümnaasiumi rajamist Jürisse.
4. Muud teemad
4.1 Õpilaste arv
M.Tiro tegi hoolekogule ettepaneku, et oleks vaja IIc klassis suurendada õpilaste
arvu 1 õpilase võrra. Seega praeguse 24 õpilase asemel saab klassis olema 25 õpilast.
Otsus: Hoolekogu on nõus õpilaste arvu suurendamisega IIc klassis
4.2 Kiri lastevanematele
Koolijuhtkonna ja hoolekogu poolt saadetakse lastevanematele ühine kiri, kus kirjas
kõik uuendused, mis puudutavad koolivaheaegu ja trimestrite süsteemi 2016/17 õast. Samas kirjas tuleb juttu ka koolivormi vajadusest ja olulisusest Jüri
Gümnaasiumis.
4.3 Õpilasesinduse tegevused
T.Gutmann: Kuidas läheb õpilasesindusel, mis on peamised tegevused?
M.Möllits: Käiakse koos regulaarselt ja hetkel on olulised teemad play-box ja
karjääripäev.
T.Gutmann: Kus asuvad ÕE koosolekute protokollid ja kas hoolekogu võiks ka neid
näha. Ettepanek, et protokollid võiksid olla kooli kodulehel sarnaselt hoolekogu
protokollidega?
M.Möllits: Protokollid on praegu Kadri Koorti käes ja miks mitte ei võiks need olla
ka kooli kodulehel üleval.

HK esimees: T.Gutmann
Protokollis: K.Möllits

