Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 1
14. jaanuar 2009

Algus: 18.00
Lõpp: 19.15

Kohal: Artur Põld, Tea Allikmäe, Liivi Kibin, Lembit Kriisa, Mariliis Randmer,
Kristelle Kaarmaa, Külli Nõmmiste.
Puudusid: Kalle Pirk, Jelena Tjurtjumova.
Kutsutud: Ivo Tupits
Koosoleku juhataja: Külli Nõmmiste

PÄEVAKORD
1. Hoolekogu uue koosseisu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
2. 9. b klassi lastevanemate pöördumise arutelu
3. Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu korra kooskõlastamine
4. Hoolekogu liikmete töövaldkondade jaotamine
5. Muud küsimused

Koosolek algab koosoleku juhataja sissejuhatava sõnavõtu ja hoolekogu liikmete
omavahelise tutvumisega. Hoolekogu koosseis:
Artur Põld – volikogu esindaja;
Tea Allikmäe – lastevanemate esindaja;
Liivi Kibin – lastevanemate esindaja;
Lembit Kriisa – lastevanemate esindaja;
Kalle Pirk – lastevanemate esindaja;
Jelena Tjurtjumova – lastevanemate esindaja;
Mariliis Randmer – õpilasomavalitsuse esindaja;
Kristelle Kaarmaa – õpetajate esindaja:
Külli Nõmmiste – õpetajate esindaja.
1. Hoolekogu uue koosseisu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida hoolekogu protokollijaks Kristelle
Kaarmaa.
Kristelle: tahan õppida, kardan, et ei oska seda ametit, ehk hiljem.

OTSUSTATI: valida selleks koosolekuks protokollijaks Kristelle Kaarmaa ja hiljem
pöörduda selle küsimuse juurde tagasi.
Koosoleku juhataja palub välja pakkuda kandidaate hoolekogu esimehe kohale.
Ettepanek valida hoolekogu esimeheks Kalle Pirk (nõusolek kandideerida olemas).
Teisi ettepanekuid ei olnud.
OTSUSTATI: Häältega 7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut valida hoolekogu esimeheks
Kalle Pirk.
Hoolekogu esimehe asetäitja kohale tegi Lembit Kriisa ettepaneku valida Tea
Allikmäe. Teisi ettepanekuid ei tehtud.
OTSUSTATI: Häältega 6 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu valida hoolekogu esimehe
asetäitjaks Tea Allikmäe.

2. 9. b klassi lastevanemate pöördumise arutelu
Ivo: Pöördumine nii hoolekogule kui ka direktorile. Vastasin sellele juba novembris.
Direktor tutvustab pöördumise sisu.
Ivo: Eelarve poole pealt teeme seda koolis, sest ruumiliselt mahume kooli saali. Kooli
juubel tekitab kulutusi, mida ei oska prognoosida. Pakkusin vanematele, et see
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lastevanemate rahade eest. Lastevanemate poolt ei olnud suurt entusiasmi selles
suhtes. Maksaks umbes 15000 krooni.
Lembit – lastevanemate huvi tundub leige, seega see läheb päevakorrast maha.
Ivo – 3-4 külalist garanteerime kutsetega. Ülejäänutele läbi video.
Lembit – kool pole eriti huvitatud, ka lapsevanemad ei näita initsiatiivi üles.
Tea – kaks varianti, kas aula või spordihoone, kui selleks ajaks valmib.
Artur – püüaks ehk veel köita lastevanemate tähelepanu ning ootaks nendelt
aktiivsust.
OTSUSTATI: panna kooli kodulehele välja pöördumine 9. klasside lastevanematele,
kus selgitada olukorda ja lõpuaktuse kontserdimajas korraldamisega seotud kulutuste
mahtu ning sellega seoses lastevanemate rahalise panuse suurust.

3. Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu korra kooskõlastamine
Lembit – kes seda üldse otsustab, mitu komplekti 10. klasse vastu võetakse?
Ivo – mitu komplekti vastu võetakse, seda otsustab kooli pidaja, aga üldiselt kaks
komplekti, kummaski maksimaalselt 32 inimest, sest ruumiliselt ei mahu rohkem.

Lembit – milleks katsed, kui sisuliselt neid vaja ei ole, sest konkurssi nagunii ei tule.
Ivo – katsed võimaldavad meil välja sõeluda soovijate pingerea ning selle alusel
komplekteerida võimalikest parima gümnasistide komplekti.
Tea – Järve Gümnaasium võtab lõputunnistuse keskmise hindega
Arutelu katsete otstarbekuse üle.
Arutelu nelja-viieliste katsetest vabastamise otstarbe üle.
Mariliis – kui me ei saa vahet teha oma kooli lõpetajatel ja mujalt tulnutel, siis
peaksid kõik testi tegema.
Artur – ettepanek hääletada mõlemat versiooni: nelja-viielised on katsetest vabastatud
ja et kõik teevad katseid.
Kristelle – nelja-viielistele on katsetest vabastamine stiimuliks, ka nendele, kellel
tuleks potentsiaalselt üks või kaks kolme tunnistusele.
Lembit – miks katsed mai alguses? Lapsevanemate pakkumine oli teha kevadisel
koolivaheajal.
Arutelu katsete toimumisaja üle.
OTSUSTATI: kooskõlastada Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu kord (sisseviidud
parandusettepanekutega)

4. Hoolekogu liikmete töövaldkondade jaotamine
OTSUSTATI: hoolekogu töövaldkonnad jaotada järgmiselt:
•

hoolekogu dokumentatsioon – jätta praegu lahtiseks, aga saab
protokollija tööülesandekd

•

kooli söökla töö organiseerimine, menüü, sanitaartingimused – Lembit
kriisa

•

töötervishoid, töö-, elektri- ja tuleohutus; ehitus ja remonditööd – Kalle
Pirk

•

kooli probleemid (õpilaste, õpilaste-õpetajate vahelised probleemid
jne) – Külli Nõmmiste ja Liivi Kibin

•

side Jõhvi Linnavalitsuse ja volikoguga – Artur Põld

•

õpilasesindusega seonduv – Mariliis Randmer

•

kooli personal, pedagoogide kvalifikatsioonile vastavus, atesteerimiskomisjoni töö – Jelena Tjurtjumova

5. Muud küsimused
Arutelu hoolekogu koosolekute toimumise nädalapäeva suhtes.
OTSUSTATI: hoolekogu tööpäevaks saab üldjuhul teisipäev, kogunemisega kell
18.00.
Järgmise koosoleku päevakorda:
JG hoolekogu põhimäärus
Hoolekogu tööplaan
OTSUSTATI: järgmine koosolek toimub 10. märtsil kell 18.00 koolimajas.

Tea – panin tähele, et koolil pole kehtivat arengukava.
Ivo – loodan juuniks saada kaante vahele
Hoolekogule teadmiseks – lõpetame automaatse tuletõrjesüsteemi ehitust. Majas saab
olema elektrooniline valve. Öövalvuritega lõpetame töölepingud alates 26. jaanuarist..
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