Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 2
10. märts 2009

Algus: 18.00
Lõpp: 19.15

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

PÄEVAKORD
1. JG hoolekogu põhimäärus
2. Hoolekogu tööplaan
3. Õpilaste gümnaasiumi vastuvõtmise kord
4. Spordihoone ehitus
5. Muud küsimused

1. JG hoolekogu põhimäärus
Arutelu (põhimääruse projekt lisatud)

2. Hoolekogu tööplaan
OTSUSTATI: kinnitada järgmine tööplaan
9. juuni

Sisehindamise aruande kinnitamine
10. klassi vastuvõtt
tagasiside kooli aastapäevast

august

lõpetamine
valmisolek
kooli arengustrateegia järgmiseks 10 (15)
aastaks

oktoober

kokkuvõte hoolekogu tööst

3. Gümnaasiumi vastuvõtu kord (direktor)
Kord on kinnitatud. 13. märtsist jõustuvad Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
muudatus ja HM määrus, mis neid asju reguleerivad. Katsed toimuvad mai alguses
või keskpaigas. Info saab olema kooli kodulehel, samuti vastuvõtukord.

4. Spordihoone ehitus
Ekskursioon valmivasse spordihoonesse.

5. Muud küsimused
Kristelle: majandusjuhataja ja med. õde olid mures õpilaste käitumise pärast sööklas.
Korda ei ole, gümnaasiumi õpilased pressivad valel söögivahetunnil sööma, kedagi ei
kuula, astuvad või üle.
Ivo: saame panna söökla ukse lukku tundide ajaks ja avada ukse alles koos
vahetunnikellaga.
OTSUSTATI: kooli kell peab helisema õigel ajal ja klassides kuulda olema ning
söökla uks peab olema tundide ajal lukustatud.
Kristelle: poiste tööõpetus – vanemaid häirib, et laps peab ise minema kutsekooli.
Kool rikub vanemate arvates reegleid, sest peab koolipäeva jooksul turvalisuse eest
vastutama.
Ivo: kõik saavad kenasti hakkama, intsidente pole olnud.
Vilistlaste kokkutulek
1.20 kestab kontsert-aktus, õnnitlused jne Kell 19.00-21.00 midagi ei toimu,
kogunetakse koolimajja ja saadakse omavahel kokku. Kella 21-st saalis (oleneb,
milline) mängib bänd, pärast arvatavasti plaadimuusika. Probleem rahalise poole peal.
Küsimus: kas vald toetab?
Ivo: Eelarvet kraapisime niigi tegevuskulude poole pealt 12% väiksemaks. Osalustasu
150 krooni võiks olla väljakannatatav. Koolid küsivad alates 200 kroonist.
Parkimine – kooli ette parkimist ei luba. Suurem parkimine kontserdimaja parklas.
OTSUSTATI: toetada ettepanekut, et osalustasu võiks olla 150 krooni teatud
kuupäevani, sealt alates ja koha peal 200 krooni.
Kokkuhoiukohad
Ivo: Eelarve, nagu juba öeldud, läks kärpimisele. Kust kokku hoida? Mehitatud valve
eest maksmise mõttekus?

Tõenäoliselt uuest õppeaastast enam mehitatud valve teenust ei osta. Teine koht on
ujula kütmine, kus saab kokku hoida.
Jõhvi Gümnaasiumi auvilistlase aunimetuse omistamine
Ivo: Jõhvi Gümnaasiumi esimene auvilistlane oli teatavasti Helend Peep, kelle panust
kooli sõjaeelse ajaloo uurimisse on raske üle hinnata. Seoses peatse vilistlaste
kokkutulekuga oleme otsustanud, et oleks paras aeg omistada järgmine auvilistlase
aunimetus. Paneme ette auvilistlase aunimetus määrata Jõhvi Gümnaasiumi
vilistlasele ja kauaaegsele pedagoogile, koolimuuseumi korrastajale Erika Petersile.
OTSUSTATI: kinnitada Jõhvi Gümnaasiumi auvilistlaseks Erika Peters.
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