
Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL  nr. 6  

10. november 2009 

Algus: 18.00   

Lõpp: 19.45 

Kohal: Külli Nõmmiste, Kristelle Kaarmaa, Mariliis Randmer, Tea Allikmäe, Lembit Kriisa, 
Kalle Pirk, Liivi Kibin.  

Puudusid: Artur Põld, Jelena Tjurtjumova. 

Kutsutud: Ivo Tupits 

Koosoleku juhataja: Külli Nõmmiste 

 

PÄEVAKORD 

1. kokkuvõte hoolekogu 2008/09 õppeaasta tööst 

2. 2009/10 õppeaasta tööplaani koostamine (arengukava) 

3. jooksvad küsimused (koolist puudumised, muudetud hindamisjuhend) 

 

1. Koosoleku alguses annab hoolekogu esimees ülevaate hoolekogu tööst. 

Kalle: Püüan hoolekogu tööd avada lähtuvalt sellest vaatevinklist, mida võiks rääkida ka 

lastevanemate üldkoosolekul. Alates eelmisest õppeaastast on hoolekogu koosseis pisut 

muutunud, vahetunud on lapsevanemate ning üks õpetaja esindaja. Jaanuaris valiti 

hoolekogule esimees, aseesimees ning jaotati ära hoolekogu liikmete vahel tööülesanded.  

 

Hoolekogus on leidnud kajastamist järgmised teemad: gümnaasiumi vastuvõtu katsed, 

põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktuste korraldamine, kooli juubeliüritusteks ette 

valmistumine, kooli kodulehekülje kaasajastamine, uue spordihoone avamine, kord sööklas, 

turvalisus ja valvesüsteemid koolis ning õpilaste ja õpetajate reisimine kooli ajal. 

 

Lisaks on hoolekogus läbi vaadatud kaks olulist dokumenti, hoolekogu põhimäärus ja 

sisehindamise aruanne, ning ühtlasi tehtud ka vastavatesse dokumentidesse omapoolsed 

parandusettepanekud. 

 



Hoolekogus on andnud oma tööst ülevaate personalispetsialist ning oma eesmärke seoses 

kooliga on tutvustanud uus õppealajuhataja. 

 

Leian, et lisaks nimetatule tuleb lastevanemate üldkoosolekul kindlasti rääkida ka põhjuseta 

puudumistest, sest selles küsimuses saavad lapsevanemad ise väga palju ära teha. 

 

2. Pika arutelu tulemusena otsustati, et 2009/2010 õppeaasta hoolekogu tööplaan on 

järgmine: 

 

Jaanuar – kooli 2010 aasta eelarve ja arengukava üle vaatamine, külalisesineja kutsumine 

volikogust, põhjuseta puudujate ning nende vanemate kutsumine  hoolekogu koosolekule. 

Märts – ülevaade õpilasesinduse tööst, tööõpetuse tundide efektiivsus Ida-Virumaa 

Kutsehariduskeskuses, koostööst Virumaa Kolledziga, INNOVE projekti tutvustus. 

Juuni –  kokkuvõte lõppenud kooliaastast.  

August-September – valmisolek uueks kooliaastaks. 

Oktoober-November -  kokkuvõte hoolekogu 2009/10 õppeaasta tööst,  2010/11 õppeaasta 
tööplaani koostamine. 
 

3. Jooksvate küsimuste arutelu. 

Direktor annab ülevaate koolist puudumistest. 

Ivo: Põhikooli osas on puudumiste arv võrreldes eelmise aastaga jäänud üldjoontes samaks. 

Näiteks esimesel veerandil puudus sel õppeaastal koolist kokku 3684 õpilast, aga 2008. aastal 

3757 õpilast. Põhjuseta puudumisi oli veerandi lõpuks kogunenud 477, aga eelmisel aastal oli 

vastav number 475. Ilma märketa puudumisi oli 2009. aastal 81, kuid 2008. aastal lausa 603. 

Tea: Mida tähendab märketa puudumine? 

Ivo: Kui klassijuhataja on jätnud märkimata e-kooli selle, mis põhjusel õpilane koolist on 

puudunud.  

Ivo: Küll aga on olukord muutunud veidi paremaks gümnaasiumiõpilaste põhjuseta 

puudumiste osas. Esimese veerandi lõpuks oli 100 põhjuseta puudumist vähem kui eelmisel 

õppeaastal. Samas kõikide puudumiste arv gümnaasiumi osas oli 2872, kuid eelmisel aastal 

2702.   

Muutunud on ka kooli hindamisjuhend, sellega saab tutvuda kooli koduleheküljel. 

Kalle: Mina seda kooli kodulehelt veel ei leidnud. 

Ivo: Siis homme kindlasti pannakse ülesse. 



Külli: Leian, et keset kooliaastat hindamisjuhendit ei tohiks muuta. Minule isiklikult meeldis 

hindamise juures miinustega süsteem palju rohkem, sest see oli õpilase sõbralikum. 

Kalle: Miks miinused ära kaotati? 

Ivo: Need miinused ja plussid ei anna midagi, kokkuvõttes näiteks viis miinus jääb ikka 

viieks. 

Tea: Nagu ma aru saan, ei kehti muutunud hindamisjuhend sel õppeaastal lõpetavatele 

gümnaasiumiõpilastele. 

Ivo: Neid tõesti muutused ei puuduta. 

Tea: Leidsin hindamisjuhendist lause, kus mainitakse, et saadud hinne kantakse ka 

õpilaspäevikusse. See ei toimi ju. 

Külli: Õpilaspäevik on kohustuslik kuni seitsmenda klassini (seitsmes klass kaasa arvatud), 

edaspidi enam mitte. 

Ivo: Peame selle punkti hindamisjuhendis üle vaatama. 

Tea: Loen hindamisjuhendist, et klassitunnistus antakse õpilasele kõikide veerandite ja 

õppeaasta lõpus välja arvatud I klassis. Tunnistusele kantakse ka käitumise ja hoolsuse hinne. 

Aga gümnaasiumis ju polegi klassitunnistusi. 

Ivo: Vaatame ka selle punkti üle. 

 

Kalle: Mis üritus reedel koolis toimub? 

Mariliis: See on prostitutsioonivastane üritus, kus teavitatakse õpilasi sellega kaasnevatest 

ohtudest. Peale seda järgneb tavaline disko. 

Kalle: Kas luba peo toimumiseks on olemas? 

Mariliis: Nõusolek juhtkonnalt on saadud, selles osas on kõik korras. 

 

Otsustati: järgmine koosolek toimub 19. jaanuaril 2010 kell 18.00 koolimajas. 

 

Külli Nõmmiste                                                                                              Kristelle Kaarmaa 

Koosoleku juhataja                                                                                          Protokollija 

   

 

     

   


