Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 5
29. august 2006

Algus: 18.00
Lõpp: 20.30

Kohal: Aita Tulko, Kalmer Puul, Kalle Pirk, Külli Nõmmiste, Liivi Kibin, Artur Põld,
Mathis Bogens, Jelena Tjurtjumova.
Kutsutud: Vallo Reimaa.
Puudus: Voldemar Berelkovski.

PÄEVAKORD
1. Valmisolek uueks kooliaastaks (direktor)
2. Hoolekogu tööplaani arutelu
3. Muud küsimused

1. Valmisolek uueks kooliaastaks (direktor Vallo Reimaa)
Teist aastat remondi poole pealt teeme klasside remonti, eelmisel aastal 6 klassi ja ka
sel aastal 6 klassi. Kolmandal 301, 302, 303. Lähtusime sellest, mis on kõige
hullemad. Kunstiklass oli kõige hullem. Lisaks kolmandale korrusele remontisime
veel kabinetid 406, 407 ja 108. Enamus klasse on põrandaprobleemiga, teine osa on
neid, kus on põrand ja lagi, kuid on ka selliseid, kus on hullud nii põrand, lagi kui ka
seinad. Sel aastal remonditud kuulusid just sellesse viimasesse kategooriasse.
Järgmised remondijärjekorras on nüüd 305, 306, 405. Teisel korrusel polegi rohkem
teha, kui mõned põrandad - täpsemalt 203 vajab uut põrandakatet. Bioloogias ja
keemias probleemiks samuti põrandad. I korrusel samuti ainult põrandad.
Eelmisel õppeaastal oli meie sagedaseim külaline torumees, seega suvel vahetati
maneežis torustik. Järgmine on torustiku vahetamise järjekorra poolest garderoob.
Kogu hoone oli ühe soojussüsteemi peal – kui küte välja lülitati, siis oli ka ujula külm.
Sel suvel tehti see asi ringi – on võimalik soojust välja lülitada nii, et ujula oleks soe.
See peaks andma kulutuste osas kokkuhoidu just kevadperioodil.
Uut mööblit on ainult kolm komplekti, seega vähem kui eelmisel aastal. Uue mööbli
sai kunstiklass ja mõlemad esimesed klassid. Teine korrus saab kardinad ja väikse
puhkenurga mööbli.
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Tänane õppenõukogu otsustas 100% e-koolile üle minna. Klassipäevikute üle oli suur
vaidlus, kuid otsustati päevikutest loobuda, kuid jätta puudumiste päevikud.
Kalmer Puul – nagu ma aru sain, siis tekitasid probleemi asendustunnid?
Vallo Reimaa – tehniliselt on võimalik korraldada. Ei näe probleemi.
Mathis Bogens – kas on plaanis teha ka õpetajatele uus koolitus?
Vallo Reimaa – koolitus tuleb. Mõistlik on see teha siis, kui nimekirjad on juba
arvutis. Andmebaaside lõplik fikseerimise kuupäev on 10. september.
Abiklass tahab sülearvutit, sest neil on vähe ruumi. Lubasin õhukese monitori.
Inventari poole pealt – taastatud saavad spordiväljaku äärsed pingid.
Uued pedagoogid: Kristelle Kaarma – uus loodusõpetus, eesti keel Pille Kivi
üheaastase lepinguga, arvutiõpetuses Inna Gusseva, kes on ühine õpetaja Oru
Põhikooliga. Tööõpetuse konkursile tingimustele vastavaid kandidaate ei tulnud.
Meelisel on kool lõpetamata, seega ta tingimustele ei vasta ja iga aasta tuleb
korraldada jälle uus konkurss.
Meil on natuke muudetud õpilaspäeviku vorm, olemas on ka väike formaat.
PR uudis – lülitusime ühte koostööprojekti Šotimaaga. Septembris on JG
delegatsiooni külaskäik Šotimaale.
Õppenõukogu võttis täna vastu kaks koolikorralduslikku dokumenti. Arenguvestluste
läbiviimise kord kinnitati. Arenguvestlused toimuvad üldjuhul teisel poolaastal.
Hindamisjuhendisse viidi sisse muudatused:
Lisatud
3.3.8 Gümnaasiumiosa vaba- ja valikainete hindamisel võib kasutada hinnanguid
„arvestatud” või „mittearvestatud”.
6.1.2 Gümnaasiumiõpilasel, kes sooritab lõpueksamit on õigus eksamiks
valmistumiseks saada kolm vaba nädalapäeva enne lõpueksami toimumist. Enne
üleminekueksami toimumist on õpilasel õigus eksamiks valmistumiseks saada üks
vaba nädalapäev.
9.4.5 Puuduliku kursusehinde saanud gümnaasiumiõpilasel on õigus parandada oma
kursusehinne kahe kuu jooksul arvates puuduliku kursusehinde saamisest.
Muudetud
6.1.4 Üleminekueksami hinne kantakse klassitunnistusele või õpinguraamatusse ja
seda arvestatakse kokkuvõtva hinde väljapanekul. Põhikoolis võrdsustatakse
üleminekueksami hinne ühe veerandihindega, gümnaasiumis kursusehindega.
oli:
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Üleminekueksami hinne kantakse klassitunnistusele ja seda arvestatakse kokkuvõtva
hinde väljapanekul.
9.4.7 Õppeainetes, milles riigieksam toimub väljaspool eksamiperioodi, pannakse 12.
klassi õpilasele riigieksamiaine aastahinne/kooliastmehinne välja enne riigieksami
toimumist. Teiste õppeainete aastahinded/kooliastmehinded pannakse välja enne
eksamiperioodi algust.
oli:
Õppeainetes, milles riigieksam toimub väljaspool eksamiperioodi, pannakse 12. klassi
õpilasele riigieksamiaine aastahinne/kooliastmehinne välja enne riigieksami
toimumist. Teiste õppeainete aastahinded/kooliastmehinded pannakse välja
õppeperioodi lõpuks.
Kustutatud
9.1.8

Numbriline aastahinne pannakse välja põhikoolis vähemalt kahe

veerandihinde ja gümnaasiumis ühe kursusehinde alusel.
Uue määrusega on koolide korraldada jäetud ka õpilaste tunnustamise kord. Palun
siinkohal hoolekogult ideid.
Samuti tuleb välja töötada kooli sisehindamise kord. See on tõsine metoodiline teema.
Suuremad omavalitsused on valinud omavalitsuse piires ühtse korra, muidu pole
koolid võrreldavad. Lahtine on küsimus, kuidas meie oma vallas teeme? Piisavalt
tõsine asi, et hoolekogust läbi käia.
Kalmer Puul - selle õppeaasta märksõnad seega: e-koolile üleminek ja teine
sisehindamise süsteemi juurutamine.
Vallo Reimaa – arenguvestlused kolmas
Kalmer Puul – juhin tähelepanu ka töökaitsealasele koolitusele, täpselt uurida, mida
sätestab tööohutus- ja töötervishoiuseadus ning sellest tulenevalt korda teha vastav
dokumentatsioon.
2. Söökla rendileping
Vallo Reimaa: Septembris lõpeb söökla rendileping, mille sõlmis linnavalitsus. Koolil
on õigus lepingut sõlmida kuni aastaks. Küsimus on nüüd, kui pika aja peale sõlmida
vaheleping – kas aasta lõpuni või kooliaasta lõpuni, et vallavalitsusel oleks aega
korraldada uus konkurss. Hinnataseme hoidmiseks on kasulikum kooliaasta lõpuni.
Kalmer Puul – mina toetan õppeaasta lõpuni lepingu sõlmimist.
OTSUSTATI: toetada direktori ettepanekut sõlmida leping õppeaasta lõpuni.
3.

Hoolekogu tööplaani arutelu
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Toimus tööplaani arutelu.
OTSUSTATI: vastu võtta järgnev tööplaani makett:
Aeg

Teemad

oktoober

kooli arengukava
kokkuvõte hoolekogu tööst (ette kandmiseks lastevanemate
üldkoosolekul)
õpilaste tunnustamise kord
kooli sisehindamise kord
ÕE põhimääruse kinnitamine
kooli koduleht

detsember

eelarve arutelu
kokkuvõte ÕE tööst
kokkuvõte e-kooli rakendumisest
toidupäeva maksumus

veebruar

söökla
Mathis teeb välja! (18)
kehaline kasvatus (suusatamine) – hindamine, varustus jne

aprill

keemia- ja füüsikaklassi kaasajastamine

juuni

kooli muuseum
kooliaasta lõpetamine
Kadi Rebban jagab meile järgmisel korral infot „Ettevõtlik kool”
projekti kohta.

4. Hoolekogu koolitus
Kalle Pirk: kuna riigipoolne dotatsioon on selleks aastaks otsas, siis koolitus maksab
4000 krooni. Lootust on, et uuest aastast riik leiab taas selle koolituse
finantseerimiseks raha.
Vallo Reimaa – kool maksab koolituse kinni, see pole probleem.
Kalle Pirk: kas otsustame siis koolituse tellida veel selle aastanumbri sees?
OTSUSTATI: planeerida hoolekogu koolitus võimalusel ajavahemikus 17. - 19.
oktoobrini ja järgmine koosolek korraldada 24. oktoobril 2006 kell 18.00 koolimajas.
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Kalle Pirk

Külli Nõmmiste

Hoolekogu esimees

Protokollija
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