Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 1
11. jaanuar 2011
Algus: 18.00
Lõpp: 20.00
Kohal: Tea Allikmäe, Kalle Pirk, Külli Nõmmiste, Heidy Roosimägi, Teet Enok, Raino
Erlich, Jelena Tjurtjumova, Kristelle Kaarmaa.
Puudus: Lembit Kriisa.
Kutsutud: Ivo Tupits.
Koosoleku juhataja: Kalle Pirk

PÄEVAKORD:
1. Kokkuvõte Õpilasesinduse tööst
2. Põhjuseta puudumised
Heidy: Konkreetseid plaane alanud poolaasta kohta pole, kuna huvijuhiga pole veel saanud
läbi rääkida, sest eelmise aasta lõpus läks väga kiireks. Kindlalt on paigas hetkel see, et 11.
veebruaril toimub koolis bändi pidu. Tahtsin lisada seda, et varsti hakkavad mul gümnaasiumi
lõpueksamid ja seetõttu soovitan enda asemele valida 10 . klassis õppiva Merit Pärnpuu.

Kalle: Hoolekogu koosolekud on veel sel aastal kaks korda ja seega ei tasu tagasi astuda.
Millal on uued Õpilasesinduse valimised?

Heidy: Pole veel otsustatud.
Tea: Tõepoolest uus Õpilasesinduse liige hoolekogus võiks olla pigem 10 klassi õpilane, kes
saaks pikemalt hoolekogu töös osaleda.
Kalle: Seega esimesel poolaastal pole nagu suurt tegevust Õpilasesinduse poole pealt olnud.

Heidy: Jah, suhteliselt passiivne on see tegevus olnud.

Külli: Hetkel on 12. klass keskendunud õppetööle. Leian, et Õpilasesinduse roll peaks olema
teine, näiteks võiks selle liikmed osaleda kooli arengukava koostamise juures.
Tea: Kas peale teie lõpetamist on uusi aktiivseid tegijaid peale tulemas?
Heidy: On küll aktiivseid tegijaid.
Külli: Meie kümnendate klasside õpilaste seas on aktiivseid tegutsejaid, kellest võiks saada
uued Õpilasesinduse liikmed.
Ivo: Milline Õpilasesindus on tagasivaadetes olnud sinu jaoks väga tegus?
Heidy: See Õpilasesindus, kui õppisid siin Mari-Liis Mägi jt.

Ivo: Kas nemad osalesid koolielus? Oli seda tunda?

Heidy: Ikka.
Kalle: Kas 12. klassi õpilased aktsepteerivad 10. klassi omasid?
Heidy: Loomulikult, barjääre kui selliseid pole. Lisaksin, et mina kirjutasin kaks projekti
konkursile, aga projekte ei võetud kahjuks vastu.
Kalle: No väga hea, tööd on vähemalt tehtud, iseasi on see, kas need projektid leidsid
heakskiitu.
2. Põhjuseta puudumised
Ivo: Eelmisel aastal sai vastu võetud puudumiste kord, mis oli õpilaste seas kuum teema,
eesmärk oli saada põhjuseta puudumised kontrolli alla. Uus kord on oma eesmärgi täitnud,
sest puudumiste arv on vähenenud. Kui sellel õppeaastal oli teise veerandi lõpus põhikooli
osas 158 põhjuseta puudumist, siis eelmisel aastal oli see arv poole suurem. Puudumiste sees
on meil ka konsultatsioonitunnid, mis õpilastele olid määratud. Hetkel pole loetud ära

gümnaasiumiõpilaste puudumisi, sest esimese kokkuvõtte teeme alles peale 21. jaanuarit, mil
lõpevad gümnaasiumis esimesed kursused.
Tea: Kui palju on neid õpilasi, keda on vaja valla sotsiaaltöötaja juurde saata?
Ivo: Täna ei ole meil selliseid suuri põhjuseta puudujaid, kellest tuleks märku anda valla
sotsiaaltöötajale.
Kalle: Millised olid need karmid meetmed, mida kasutasite põhjuseta puudumiste arvu
vähendamiseks?
Külli: Kontrolli tõhustamine, näiteks iga paari nädala tagant peavad klassijuhatajad
õppealajuhatajale aru andma õpilaste puudumistest.
Raina: Kuidas on puudumiste osas võrdlus teiste koolidega?
Külli: Neid tulemusi ei avalikusta.
OTSUSTATI: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 29.03, kell 18.00 Jõhvi Gümnaasiumis.
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