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Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 8 

06. märts 2007  

 

Algus: 18.00 

Lõpp: 20.30 

 

Kohal: Aita Tulko, Kalmer Puul, , Külli Nõmmiste, Liivi Kibin, Jelena Tjurtjumova, 

Voldemar Berelkovski, Mathis Bogens 

Kutsutud: Vallo Reimaa.  

Puudus: Kalle Pirk, Artur Põld. 

  

PÄEVAKORD  

1. JG Õpilasesinduse põhimääruse kinnitamine 

2. JG põhimääruse muutmine 

3. JG personalipoliitika 

4. Suusaveerandiga seotud probleeme (suuskade olemasolu, õpilaste hindamine) 

 

 

1. JG Õpilasesinduse põhimääruse kinnitamine 

Mathis – Mis on vahepeal juhtunud? Eesti keele õpetaja käes käis keelelises ekspertiisis. 

Välja läheb kooliraadio osa, sest see läheb omaette üksuseks. 

Kalmer – ÕE koosolek, see tähendab kõik liikmed? 

Mathis – jah, käib koos vähemalt kord kuus. Lisaks ÕE on meil juba kuu aega ka poiste 

nõukogu. Tegeleme koolivägivalla ja lõhkumiste probleemiga. 

Vallo – Tiia Listeri koolitus poistega hakkama saamisest. 

Kalmer – täpsustav küsimus, 5.4.5 ja 5.4.6. Mis alaste kokkulepetega on siin tegu?  

Mathis – võivad olla erinevad kokkulepped. 

OTSUSTATI: kiita JG Õpilasesinduse põhimäärus heaks. 

 

2. JG põhimääruse muutmine (direktor) 

Seadus on vahepeal täienenud, meie põhimäärus ei vasta enam seadustele. Teine suur 

põhjus on selles, et seoses Jõhvi linna ja valla ühinemisega tuleb Jõhvi linna asemele igale 

poole Jõhvi vald kirjutada, seejuures saame sisse viia ka seadusest tulenevad muudatused. 

Läbiv muutus: linn  vald. 
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Üks muutus on seotud koolitustegevusega – kool ise teeb koolitusi ja annab välja 

lühikoolituste tõendeid. Seadus eristab lühikest ja pikka kursust. Paneks sisse, et kool võib 

korraldada nii lühi- kui ka pikki koolitusi.  

Ettepanek – Täiendada põhimäärust punktiga, mis võimaldab anda üldharidust ka 

täiskasvanutele.  

Muudatused võib välja tuua plokkide kaupa: arengukava plokk – seadusest tulenevad 

muudatused; erivajaduste plokk, samuti seadustest tulenevad muudatused. Lisaks sellele 

on seadustest tulenevalt vaja sisse viia õpinguraamatu mõiste. Üks suur plokk muudatusi 

seostub omavalitsuste vaheliste tasaarveldustega. 

OTSUSTATI: JG põhimääruse muudatused heaks kiita (projekt lisatud). 

 

3. JG personalipoliitika (direktor) 

Hakatus õpilaste tunnustamise korras. Kas panna ka personali tunnustamine ja 

mõjutamine samasse dokumenti? Otsustasime teha eraldi dokumendi. Sündis mõte palju 

laiema dokumendi, nimelt kooli personalipoliitika kokkupanekuks. Nagu ikka on 

Merlecons see firma, mis pakub välja erinevaid mudeleid – oli ka teistel koolidel juba 

midagi taolist. Palju personali puudutavat on sätestatud sisekorraeeskirjades. Sellele võib 

viidata, kuid mitte dubleerida. Peavad moodustama mingi terviku. Võrreldes Merleconsi 

põhjaga on oluliselt vähendatud epiteetide arvu ja seadusepunkte. 

Poliitika peaks haakuma meie arengukavaga – peaks suunama personali arengukavaliste 

eesmärkide elluviimiseks.  

OTSUSTATI: JG personalipoliitika heaks kiita (projekt lisatud). 

 

4. Suusaveerandiga seotud probleeme (suuskade olemasolu, õpilaste hindamine) 

Mathis – riiete vahetamine on väga tülikas, võtab palju aega. 

Vallo – arutelu käib, eesti rahvas on loobumas suusatamisest. Praegu võimendub iga 

aastaga.   

Kalmer – kas õpetajal on õigus hinnet alandada. 

Vallo – ainus lahendus mida mina näen on see, et võtame suusatamise kooli õppekavast 

välja. Kas hoolekogu toetab? 

 

5. Muud küsimused 

Seoses söökla operaatori taotlusega ettepanek ühtlustada gümnaasiumi õpilaste 

toidupäeva maksumus põhikooliõpilaste toidupäeva maksumusega. 
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OTSUSTATI: Gümnaasiumi toidupäeva maksumuseks kinnitada alates märtsikuust 10,27 

EEK. 

 

Järgmise hoolekogu koosoleku toimumise aega ja päevakord. 

Ettepanek päevakorra asjus: 

Söökla konkursi tingimused 

Keemia- ja füüsikaklassi sisustusest 

OTSUSTATI: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 2. mai kell 18.00 koolimajas. 

 

 

 

Kalle Pirk        Külli Nõmmiste 

Hoolekogu esimees           Protokollija 


