Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 9
21. juuni 2010
Algus: 18.00
Lõpp: 20.15
Kohal: Tea Allikmäe, Lembit Kriisa, Kalle Pirk, Liivi Kibin, Külli Nõmmiste, Kristelle
Kaarmaa, Teet Enok.
Puudus: Heidy Roosimägi, Irina Tjurtjumova.
Kutsutud: Ivo Tupits.
Koosoleku juhataja: Kalle Pirk

PÄEVAKORD:
1.

Kokkuvõte lõppenud kooliaastast.

Ivo: Kooliaasta pole veel lõppenud, põhikooli viimane järeleksam on homme. Laupäeval olid
lõpuõhtud, 58 õpilast lõpetas 12. klassi. Gümnaasiumi osas said kolm õpilast kuld- ja kaks
hõbemedali. Põhikooli lõpetajaid oli 52, kellest kaks said kiituskirja. Tulemused oleks võinud
paremad olla. Riigieksamite kokkuvõtted on nii värsked, et neid ei saa veel kommenteerida.
Külli: Kõige enam kukkujaid oli sel aastal matemaatika riigieksamil, aga hetkel kestab veel
apellatsiooniperiood, see tulemus võib veel muutuda.
Ivo: Suvetööd toimuvad meil juunis ja jätkuvad augusti lõpus.
Tea: Kas suvetööst on kasu ka?
Külli: Augustikuu suvetöö on kasulikum kui juuni oma, sest see on värskendav, toob
teadmised vahetult enne kooliaasta algust välja.
Tea: Kes suvetööd ei tee, mis temast saab?
Külli: Saab järgmisesse klassi üle viia. Kolme kahega võib klassikursust kordama jätta.
Ivo: Hetkel on meile laekunud 53 avaldust esimesse klassi, alustame kahe klassiga, kolme ei
taha küll avada. Gümnaasiumi puhul ei oska sisseastujate arvu veel öelda, kaks klassi tuleb
kindlasti täis. Paarkümmend võõrast õpilast on hetkel mujalt tulemas.
Tea: Kas need võõrad on tugevad õpilased, kes meie kooli tulevad?
Ivo: Tugevamad neist, kes meie koolist kutsekooli lähevad.
Ivo: Juulis on kollektiivpuhkuste aeg. Koolis on pidevalt inimene, kes posti vastu võtab ja
vastab kirjadele.

Teet: Kas arengukava on kooli kodulehel?
Ivo: Ei, nüüd hakkame tegema.
Ivo: Eelmisel nädalal oli põhikooli ja gümnaasiumi seaduse vastu võtmine.
Kalle: Mis on suuremad muudatused, mis sisse tulevad?
Külli: Antud seadus pole veel riigiteatajas ilmunud.
Ivo: Kindlasti suurenevad nõuded koolile, väga suur nõue on raamatukogule, see saab meie
juures probleemiks, koolikohustuse täitmine on uues valguses.
Kalle: Mis see viimane tähendab?
Ivo: Hommikul kell 8 algab kool, kella 10-ks peavad lapsed olema loetud ja kui keegi puudub,
siis sotsiaalpedagoog helistab koju.
Algkoolis ja põhikoolis on senisest enam tähelepanu pööratud õpiraskuste ennetamisele,
parandusõppe ja individuaalsete õppekavade näol.
Külli: Idee on ilus, aga kui raha pole taga, siis langeb see ära.
Kalle: Seadus nõuab tegevust, küll siis saab ka raha
Külli: Raha ei ole ette nähtud selleks.
Ivo: Tuleb ka kujundav hindamine, st õpilase hindamine varasema perioodiga võrreldes.
Külli: Mida see tähendab hetkel veel ei tea, aga küll nad koolitavad meid välja.
Ivo: Vahest on see seotud kuidagi käitumishindega. Gümnaasiumis lisandub uusi kursusi:
uurimistöö, usundiõpe. Matemaatika löödi kaheks, kitsas ja lai matemaatika.
Külli: Matemaatikas hakkab olema vastavalt 8 ja 14 kursust. 2014. a. riigieksamite arv
väheneb, kohustuslikuks jääb kolm riigieksamit.
Teet: Kas lõpueksamid ei mõjuta medali saamist?
Ivo: Ei.
Liivi: Kas medal annab eelise kõrgkooli sissesaamisel?
Ivo: Mõnes kõrgkoolis küll.
Külli: Oleneb kõrgkoolist.
Ivo: Gümnaasiumis peab olema kolm õppesuunda, kardan, et maakoolid ei ole võimelised
neid kursusi välja pakkuma. Meil on need suunad põhimõtteliselt olemas.
Teet: Mis suunad need siis on?
Ivo: Riigikaitse, majandus ja looduse suund.
Külli: Õppekava peab olema rakendunud 2014. aastal täielikul kujul.
Ivo: Meie oleme pisut ajast ees.
Külli: Päris nii ka ei ole, meil on üksikud kursused, mida pakume.

Teet: Eelmistest kordadest on mul tekkinud küsimusi. Kuidas seletada seda, et eelarves on
puudujääk 700 000 krooni?
Ivo: Usun, et see pole puudujääk, vaid eelarve on vähenenud. Vahest tuleneb see puudujääk
õpetajate palgafondist, pean uurima.
Teet: Küsimus ajakirjanduse poole pealt, mida koolis sellega seoses õpetatakse?
Ivo: Õpitakse nii filmindust kui ka ajalehe artikli kirjutamist ning kõike muud, mis nimetatud
asjade vahele jäävad.
Teet: Kas toiduraha kinnitamisega on kõik korras?
Ivo: 11,72 kr. on toiduraha maksumus. Volikogu määrab selle.
Teet: Kinnitamise võimaluse peaks andma direktorile. Lähen edasi, kas malevad toimivad
vaid Tallinnas?
Külli: Kui kohalik omavalitsus leiab raha, siis võib maleva peale mõelda. Kool ei saa siin
midagi teha. Peab olema konkreetne töö anda.
Ivo: Kaitseliiduga võiks koostöö leida vahetult peale kooli lõppu.
Tea: Tahtsin küsida arenguvestluste kohta. Minu poole pöördus üks lapsevanem, keda ei ole
arenguvestlusele kutsutud.
Ivo: Tegemist on kahetsusväärse juhtumiga, kindlasti vestleme sellest klassijuhatajaga.
Teet: Pikapäevarühm on üks teema, mida tahaks puudutada. Nagu ma aru saan on seal üks
õpetaja, selleks et vähendada põhiõpetaja koormust.
Ivo: Jah eesmärk on vähendada õpetaja koormust. Kui õpetaja ei ole seotud pikapäevarühma
tööga, siis saab ta tegeleda õpiabiga.
Otsustati, et järgmine koosolek toimub 21. septembril 2010. aastal.
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