Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 8
21. aprill 2010

Algus: 18.00
Lõpp: 20.00

Kohal: Kalle Pirk, Tea Allikmäe, Lembit Kriisa, Külli Nõmmiste, Heidy Roosimägi ja
Liivi Kibin
Puudusid: Kristelle Kaarmaa, Teet Enok, Jelena Tjurtjumova
Kutsutud: Ivo Tupits, Heli Ferchel
Koosoleku juhataja: Kalle Pirk
Protokollija: Külli Nõmmiste

Koosoleku juhataja: Kas kellelgi on päevakorrale täiendusi?
Ettepanek: Päevakorrapunktide järjekorra muudatus: kuulata INNOVE projekti
tutvustust esimesena.
Ettepanek: ühitada 2. ja 3. punkt.
OTSUSTATI: kinnitada järgmine päevakord:
PÄEVAKORD
1. INNOVE projekti tutvustus.
2. Tööõpetuse tundide efektiivsus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses ja
koostööst Virumaa Kolledžiga.
3. Ülevaade õpilasesinduse tööst.
4. Jooksvad küsimused

1. INNOVE projekti tutvustus (Heli Ferschel).
Jõhvi Vallavalitsuse projekt, maksumusega 1,3 miljonit. Oleme läbiviijakool.
Projekt koosneb kolmest etapist:
I valmistatakse viies aines ette õppekavad andekate lastega tegelemiseks.
Kaasatud 5 kooli: Jõhvi Gümnaasium, Jõhvi Vene Gümnaasium, Mäetaguse
Põhikool, Illuka Põhikool ja Toila Gümnaasium. Õppekavad hakkavad varsti
valmis saama. Õppekavade alusel alustab sügisest tööd teaduskool meie kooli
baasil. Kooli põhimõte on see, et kord kuus on õppetöö – ühel kuul toimuvad
loengud (2-3 tundi), teisel kuul iseseisev töö. Lektorid Tartust, Tallinnast või

omad õpetajad. Suvel lõpeb teaduskooli õppeaasta suvelaagriga Lõuna-Eestis.
Projekti raames jõuab teaduskoolist läbi käia kaks aastakäiku lapsi. Loodame, et
edaspidi leiame täiendavaid vahendeid teaduskooli jätkumiseks. Kolmas
projektitegevus oli koolide tugisüsteemi arendamine. Jõhvi Gümnaasium on
õnnelik kool, sest meil on olemas spetsialistid. Eesmärgiks on ühtlustada
tugisüsteeme kõigis viies koolis, et kui laps tuleb meile gümnaasiumi, siis
tugisüsteem oleks meie koolis samasugune nagu tema eelmises koolis.
Koolitatakse

õpetajaid.

Koolitustsükkel

kestab

70

tundi.

Alustasime

meeskonnakoolitusest jaanuaris Mäetagusel. Veebruarikuus oli Illukal koolitus,
kus oli külas Viire Sepp ja ta rääkis tööst andekate lastega. Märtsikuus käisime
külas Ristiku Põhikoolis ja teemaks olid HEV lapsed. Aprillis oli neljas koolitus
teemal kuidas toime tulla teismelistega. Edasi lähme teemaga, kuidas ära tunda, et
laps on vägivalla ohver. Tahame enne teha koolides ka väikse uuringu.
Projekt lõpeb 2012 septembris, siis on koolides tugisüsteemid, teaduskoolid, laste
lõputööd jne.
Tea: kuidas lapsi teaduskooli hakatakse kaasama?
Heli: eesmärk ei ole õpilaste rohkus, kui ka igast klassist osaleb 5 õpilast, siis juba
see on tore. Selliste õpilaste leidmine on õpetajate rida, tuleb individuaalselt
läheneda.
Liivi: kas see toimub pärast õppetööd.
Heli: konkreetselt vaatame, palju tuleb õpilasi väljastpoolt Jõhvit.
Heidy: kas kõik soovijad saaksid osaleda?
Heli: projekt on kirjutatud maksimumgrupi 25 lapse peale.
Mai lõpuks on õppekavad valmis ja õppenõukogudes kinnitatakse need ära.
2. Tööõpetuse tundide efektiivsus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses ja koostööst
Virumaa Kolledžiga (Ivo Tupits).
Ametlikult

on

sõlmitud

üks

koostöölepe

ja

see

on

kolledžiga.

Kutsehariduskeskusele pakkusime ka, aga nad ei olnud sel momendil huvitatud.
Koostöö toimub mõlemal tasandil. Esimene aasta koostöö kolledžiga seisnes
selles, et õppisime vastastikku teineteist tundma, sel õppeaastal on koostöö keemia
poole pealt väga hästi käivitunud. Kristelle Kaarmaa on sellest võtnud
maksimumi. 16 tunni ulatuses tegid õpilased laboratoorseid töid. Kool kindlustas
bussi. Samasuguse asja tahaks käima lükata ka füüsika koha pealt.
Tea: mis klassid seal käivad?

Ivo: Gümnaasiumiklassid.
Poiste tööõpetus on nüüd teist aastat kutsehariduskeskuse töökodades. Ega need
töökojad seal ka tipptasemel ei ole, aga lootus on kutsehariduskeskuse suurele
renoveerimisele. Täna on seal ka probleeme. Tahaks ka, et tüdrukutel tekiksid
sellised praktikumitunnid alates 7. – 8. klassist. Tüdrukuid kogu ajaks sinna käima
panna pole plaanis.
Tea: kas kutsehariduskeskuse meistreid ei saa kasutada?
Ivo: Palgafondi kasutamine on väga jäik.
3. Ülevaade ÕE tööst (Heidy Roosimägi)
ÕE on osalenud kõikide kooli ürituste korraldamisel, esiel võiks tõsta bändipidu,
rahuloluküsitluse korraldamise õpilaste seas, samuti pöördusime õppealajuhataja
poole ettepanekutega hindamisjuhendi ja kodukorra muutmiseks. Kirjutasime
projekti õpilaste hea rühi ja kehakoiaku eest hoolitsemiseks, mis ei saanud kahjuks
rahastust. Uurisin juba mitmeid nädalad tagasi huvijuhi käest, kuidas sel aastal
vanapaberi kogumise kampaania korraldamisega on, alguses polnud tal aega,
hiljem ta ütles, et koolil pole raha, et seda konteinerit tellida. Sinnapaika see jäi.
ÕE tunneb suurt huvi, kui kaugel on uue huvijuhi leidmine, sest just huvijuht
peaks koordineerima ÕE tööd.
Ivo: praegusega leping selle õppeaasta lõpuni.
Ettepanek: kuna ÕE tööd kureerib huvijuht, siis võiks osaleda huvijuhi
töölevõtmise komisjonis ka ÕE esindaja.
OTSUSTATI: toetada ettepanekut kaasata huvijuhi töölevõtmisse ÕE liige.
Heidy: olen kuulnud kõlakat, et on olemas iga-aastane toetus õpilasesindusele.
Ivo: rahad tekivad, kui suudame kuskilt kokku hoida. Eelarves eraldi rida ei ole.
Kalle: kas rahuloluküsitlustest on kokkuvõtted olemas?
Heidy: Kokkuvõtted on direktoril ja õppealajuhatajal.
ÕE tegevus on viimastel aastatel kuidagi soiku jäänud, püüame praegu uuesti
järjele saada. Mure on selles, et meie ruum on üliväike ja seoses uute liikmete
värbamisega meil pole kusagil enam koosolekut pidada.
Ivo: Saate kasutada klassiruumi või spordihoone koosolekute ruum.
4. Jooksvad küsimused
Kalle: Teet ei saanud täna kohal viibida, aga ta esitas rea küsimusi:
•

Mis on saanud keldrijõusaalist?

Ivo: Saatsime siiamaani kirju ja huvi lepingut sõlmida puudus. Eile kutsuti vallas
kokku väga auväärne seltskond ja jõuti selleni, et kütteperioodil maksab rentsnik
1500 krooni ja muul ajal 1000 krooni kuus. Tagasiulatuvalt koostame arve.
Lepingu sõlmime aastaks.
•

Kas söögikorraldusega on kõik OK-rahaline pool, seal mingid komakohad.

Ivo: Riigi poolt kompenseeritakse selline imelik summa, see oli 11,42, sellest
aastast 11,73 või 11,74. Toiduraha hind tuleb kinnitada ja volikogu on võtnud
endale pädevuse seda teha. Hoolekogust see järelikult enam läbi käima ei pea.
•

E-kooli täiendamine huvikoolidega-mida teha, et edasi minna, vajalik ka
õpetajatele laste tegevusest ülevaate saamiseks

Ivo: E-kooli ei saa meie poolt täiendada huvikoolidega, see oleks võimalik ainult
sel juhul, kui konkreetsed huvikoolid ise liituksid Koolitööde AS poolt pakutava
teenusega. Õpetajad ei näe e-koolis nagunii õpilase kohta täiendavaid andmeid,
ainult oma ainepäevikuid.
•

Algklasside pikapäevarühmas eraldi õpetaja idee ja katsetamine sellisel moel
ei toimija pigem isegi on negatiivne.

Ivo: Milles seisneb probleem? Palun täpsustada.
•

Kas on mingit infot kohviku osas, mida peaks planeerima spordihoone
poolele.

Ivo: see on spordikooli pädevus.

OTSUSTATI: Järgmine koosolek 22. juunil kell 18.00.

Kalle Pirk

Külli Nõmmiste

Hoolekogu esimees

Protokollija

