
Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL  nr. 10  

21. september 2010 

Algus: 18.00   

Lõpp: 20.00 

Kohal: Tea Allikmäe, Lembit Kriisa, Kalle Pirk, Liivi Kibin, Külli Nõmmiste, Heidy 
Roosimägi, Teet Enok, Kristelle Kaarmaa. 

Puudus: Irina Tjurtjumova. 

Kutsutud: Ivo Tupits. 

Koosoleku juhataja: Kalle Pirk 

 

PÄEVAKORD: 
 

1. Kokkuvõte hoolekogu tööst 
2. Uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tutvustus 
3. Hoolekogu uue tööplaani koostamine 

 
 
 

1. Kokkuvõte hoolekogu tööst 
 

Kalle: Eelmisel lastevanemate koosolekul, mis toimus veebruaris sai põhjalikum ülevaade 

hoolekogu tööst juba antud. Raske on midagi hetkel juurde lisada. Meenub, et aprillis 

tutvustati hoolekogu koosolekul INNOVE projekti, mille kohta sooviks taas infot edasiste 

arengute kohta. Samuti saime ülevaate koostööst TTÜ Virumaa Kolledzi ja Ida-Virumaa 

Kutsehariduskeskusega. Õpilasesindus on rääkinud oma tööplaanidest.   

  

Ivo: 13. oktoobril on järgmine lastevanemate üldkoosolek, seal ei ole vaja hoolekogul nii 

põhjalikku ettekannet teha. Põhirõhk on koosolekul suunatud uuele PGS-ile ja sellest 

tulenevatele kohustustele. 

 

Liivi: Mina ei ole otseselt enam Jõhvi Gümnaasiumiga seotud ja leian, et ei peaks edaspidi 

hoolekogu koosolekul käima. 

 



Külli: Lastevanemate üldkoosolekul tuleb uus esindaja sinu asemele valida. Klassijuhatajad 

peavad tegema ettepaneku lapsevanema leidmiseks hoolekokku. Neljapäevases õppenõukogus 

saab klassijuhatajaid sellest teavitada.  

 

Heidy: Kas põhikooli osas on õpilasesinduse liiget vaja? 

 

Külli: Ei ole vaja. 

 
2. Uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tutvustus 

 
Ivo: Palju on muudatusi, mida tuleb täitma hakata. Suur osa on sellel, et tuleb teha kooli uus 

kodukord, kus on viited näiteks puudumiste arvestusele, erinevad riskianalüüsid, karistuste 

regulatsioon jmt. Tegemist on mahuka dokumendi koostamisega. 

 

Kalle: See käib siis ka hoolekogust läbi? 

 

Ivo: Ikka. 2011. aastaks peab olema valminud kooli arengukava, mis on minu jaoks hetkel 

dokument number üks. Muutub riiklik õppekava, mille muutused kajastuvad koolis 

astmeliselt, mitte korraga. Venekeelne õpe vanglas peab 2013. aastaks olema üle läinud eesti 

keelele. Selles osas saab paluda ka pikendust. Tähtis roll on ka hariduslike erivajadustega 

õpilaste õppe korraldamisel, mis peab olema lahti kirjutatud 2011. aastaks.  

 

Külli: Uus PGS sätestab ka selle, et need, kes gümnaasiumisse astuvad järgmisel aastal teevad 

lõpetamisel kolm riigieksamit ja läbisaamise piiriks on 50 punkti. Lisandub veel üks 

koolieksam ja uurimistöö koostamine.  

 

Liivi: Kui palju hetkel on kohustuslikke riigieksameid?   

Külli: Üks on kohustuslik riigieksam, neli peab õpilane ise valima. 

Tea: Kas ma saan õigesti aru, et seoses muutustega lõpeb ka kooliõe tegevus? 

Ivo: Ei usu, see viiakse vahest teise vormi, aga see säilib kindlasti.  

Tea: Kas hetkel kooliõde on kooli palgal? 

Ivo: Ei, rahastajaks on OÜ Corrigo. 

 



3. Hoolekogu uue tööplaani koostamine 
 
November 
 
Kooli arengukava, kodukorra ja eelarve ülevaatamine 
E-kooli toimimine 
 
Jaanuar-veebruar 
 
Kokkuvõte põhjuseta puudumistest 
Õpilasomavalitsuse tööst 
 
Aprill 
 
INNOVE projekti töö tulemuslikkusest  
 
Juuni 
Kokkuvõte lõppenud õppeaastast 
 
August 
Valmisolek  algavaks kooliaastaks 
 
 
   

Kalle Pirk                                                                                              Kristelle Kaarmaa 

Koosoleku juhataja                                                                               Protokollija 


