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PÄEVAKORD: 

 

1. Uus õppekava 

2. Valmisolek õppeaasta alguseks 

3. Direktori lahkumine/jätkamine 

 

 

 

1. Uus õppekava 

Kalle: Palun Ivol tutvustada uue õppekavaga seonduvat. 

Ivo: Hoolekogu peab uue õppekava kohta ainult avaldama oma arvamust, isegi heaks kiita 

pole vaja. Uus õppekava on olemuselt kolmeetapiline, samas rütmis oleme ka meie, esimene 

etapp, st esimene, neljas ja seitsmes klass alustavad uue õppekava järgi õppimist juba 

käesoleval õppeaastal. Erivajadustega õpilaste peatükk on veel arutamisel, kuna puhkused 

tulid inimestel peale.  

Kalle: Lõplikult õppekava koos siis ei ole? 

Ivo: Lõplikult see valmis pole, kuna otsisime pikalt HEV- koordinaatorit, sellist inimest ei 

õnnestunud meil kahjuks leida. Kelle peale see vastutus jääb on lahtine, üks võimalus on, et 

vastutuse võtab õppealajuhataja, samas teine võimalus on, et meie logopeed aitab meid selles 

osas. Õppelajuhataja saatis ka lingi uute õppekavadega. 



Külli: Mina saatsin viite. 

Ivo: Õppelajuhataja on veel oma parandusi õppekavasse teinud. 

Kalle: Milline see arvamus peab olema? 

Külli: Ma arvan, et piisab ka sellest, et hoolekogu on seda arutanud. See läheb ka ju 

hoolekogu protokolli kirja. 

Katrin: Mis klassist hakkavad poisid käima tööõpetuse tundides kutsekoolis? Ega see ei 

puuduta juhuslikult algklasse? 

Ivo: Algklasside tööõpetus hakkab ikka oma koolis toimuma, alates viiendast klassist toimub 

õpe Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses. 

Külli: Nii väikeseid lapsi pole mõtet jooksutada läbi linna. 

Katrin: Õppekavas on uuenduslikult sees karjääriõpe? Mis ajal see rakendub? 

Külli: Järgmisel aastal kindlasti see ei rakendu. See on tihedalt seotud tunnijaotusplaaniga, 

kas see mahub seitsmenda klassi tunniplaani või mitte. 

Ivo: Heli käis karjäärinõustamise koolitusel, eks näis, kuidas see meil käiku läheb. 

Kalle: Oli veel õppekavas mõni oluline muudatus? 

Ivo: Nüüd läheme üle perioodõppele, see on üks suurimaid muudatusi kindlasti õpilastele. 

Külli: Ka õpetajatele. Õpilastel hakkab olema korraga käsil vähem aineid, mida peab õppima.  

Katrin: Kas õpilase päevakoormus suureneb või väheneb? 

Külli: Jääb ikka samaks. 

Katrin: Mis on see suurim risk? 

Külli: Tunniplaani on väga raske teha. 

Ivo: Kui õpetaja haigeks jääb, siis on see suur probleem.  

Tea: Ka õpilase haigestumise korral on väga raske seda õpitavat selgeks saada. 

Katrin: Kas õpilast toetav plaan on ka gümnaasiumi osas olemas? 



Külli: Meil on olemas konsultatsioonitunnid, kus saab õppimas käia. 

Kalle: Kokkuvõtteks võime täna tõdeda seda, et õppekava pole veel 100% valmis, kui see 

lõplikult valmis saab, siis tuleb see hoolekogule uuesti saata. 

Ivo: Kooliaasta alguseks ehk siis 1. septembriks peab see valmis olema ja läheb ka kooli 

kodulehele ülesse. 

2. Valmisolek õppeaasta alguseks 

Ivo: Esimese korruse põrand on uus, arvutiklass on uus komplekteeritud, arvutid, mööbel jmt 

on olemas. Raha rohkemaks ei olnud ka. 

Kalle: Palju kohti arvutiklassiga seoses juurde tuli? 

Ivo: Lisandus 28 kohta. 

Külli: Vajadus lisa arvutiklassi järele tuli sellest, et uus õppekava eeldab pea igas aines arvuti 

kasutamise võimalust. Ühtlasi saab minust kooli haridustehnoloog, kes aitab õpetajat IKT 

rakendamisel.  

Ivo: Klassidesse on juurde saadud videoprojektoreid. 

Tea: Kui palju on neid õpetajaid, kes tehnikaga saavad hakkama ning kui palju võiks olla 

selliseid, kes on suures hädas? 

Külli: E-kool sundis õpetajaid arvutit kasutama, hetkel on meil üks õpetaja, kes ei saa sellega 

hakkama. Pakun, et üks kümnendik on tõsiselt hädas arvuti kasutamisega. Olen ise teinud 

mitmeid koolitusi õpetajatele ja pean tõdema, et õpetajad on arenemisvõimelised.  

Tea: Suur tööpõld on ees. 

Külli: Tunnen kollektiivi ja tean  enam-vähem, kes millisel tasemel on? 

Kalle: Kas õpetajad on uueks kooliaastaks olemas? 

Ivo: HEV-koordinaatorit me ei saanud, üks algklassiõpetaja läks ära. 

Tea: Kas tema asemel on keegi olemas? 

Ivo: Üks õpetaja on olemas. Muusikaõpetaja probleem lahenes. 



Külli: Kuidas see lahenes? 

Ivo: Muusikakooli õppealajuhataja aitab meid. Saime ühe majandusõpetaja, kes on ka 

usumees, kokkulepe jäi, et ta tuleb meile tööle. 

Külli: Tahaks ka nimeliselt teada?  

Ivo: Paul Gill. 

Katrin: Mis haridus tal on? 

Ivo: Haridus on olemas. 

Katrin: Kas sekretär on olemas? 

Ivo: Sekretäriks on meil nüüd suurte kogemustega inimene, Merle Maasik. Eks algus ole tal 

raske, kuna ta ei ole varem koolis töötanud, aga Kersti koolitas teda. 

Katrin: Kas esimese korruse parkett on sama libe kui teisel korrusel? 

Ivo: Ei tohiks probleeme olla. 

Tea: Kuidas on lood kümnenda klassi komplekteerimisega? 

Ivo: Katsetel käis palju inimesi, tuleb tõdeda, et meie kooli kolmelised olid oma tulemuste 

poolest uutest kooli pürgijatest paremad. Üks kümmekond on uusi. 

Teet: Kus nad pärit on? 

Külli: Õpilasi tuleb igast piirkonnast. 

Tea: Millegipärast ei soovi põhikoolilõpetajad jätkata õpinguid edasi samas koolis?  

Kristelle: Mis tuuakse siinkohal põhjenduseks? 

Tea: Öeldakse peamiselt, et lisaks headele õpetajate on koolis ka neid õpetajaid, kes pole nii 

head. 

Katrin: Kool peaks neid signaale tähele panema? 

Ivo:  Olen probleemiga tegelenud ja raske on võistelda Tallinna ja Tartu koolidega, kes 

napsavad õpetajad endale. 



Tea: Kui paljud põhikoolilõpetajad jätkasid õpinguid edasi gümnaasiumi osas? 

Ivo: On kadu, aga mitte suur. 

Tea: Kuidas on lood esimese klassiga? 

Ivo: Esimesse klassi tuleb 46-48 last. 

Katrin: Kaugel on arengukava? 

Ivo: Hetkel on seiskunud, kuna õpetajad on olnud puhkustel. 

Tea: Kuidas on lood arenguvestluste läbiviimisega? Kas sellega võib rahule jääda? 

Ivo: Olukord on selline, et ei saa kurta. 

Tea: Põhikooli osas on arenguvestluste läbiviimine väga oluline. Kahjuks meiega ei ole seda 

läbi viidud.   

Teet: Kontakt õpetajaga on ikka ääretult oluline. 

Teet: Mis on saanud jõusaalist? 

Ivo: Lepingut ei ole, aga rendiraha maksavad. 

Teet: Kas riigi kinnisvara projektidest saadi raha? 

Ivo: Jah saime, fassaadi ja keldri osas saame teha remonti. 

3. Direktori lahkumine/jätkamine 

Kalle: Enamusel on info läbi Põhjaranniku olemas. Hoolekogu peaks avaldama oma 

seisukoha. Kuulaksin esmalt, mida arvab olukorrast valla esindaja? 

Katrin: Mai algusest rääkis Tauno Ivoga, et aeg on leida innovaatilisem juht ja kokkulepe oli, 

et direktor lahkuks. Majanduse poole pealt on Ivo tubli, aga seesmiselt on vaja enam 

tegutsevat poolt. See on tänane seis. 

Kalle: Valla seisukohta me teame. 

Teet: Milline on Ivo tööleping? 

Katrin: Tähtajatu. 



Ivo: Mul tekkis küsimus, millega rahul ei olda? 

Katrin: Lobitööd haridusministeeriumis on vaja enam teha. Kindlasti on probleemiks ka 

arengukava koostamine. 

Teet: Arengukava ei muuda lapsevanemana minu otsusi. Ma ei olnud aktiivne arengukava 

koostamisel, sest minu jaoks pole see esmane. 

Tea: Jätan kõrvale Tauno poolt välja öeldu ja leian, et kui omaniku arvates, ei toimi kooli 

juhtimine parimal viisil, siis tuleks juht välja vahetada. Praegune olukord kahjustab kooli 

huve ja kooli mainet. Iga järgnev artikkel, mis lehes ilmub teeb Jõhvi Gümnaasiumile ja ka 

Ivole endale kahju. Minule teeb muret see olukord ja minu arvates ei lähe see paremaks.  

Lembit:  Kui tööandja pole rahul direktoriga, siis see pole hea olukord. 

Ivo: Kui lõpeb minu haigusleht ja Tauno tuleb puhkuselt tööle, siis saame uuesti maha istuda. 

Teet: Minu koostöö Ivoga on olnud hea ja siit mõte, kas uus inimene on ikka parem. 

Tea: Tulen veel selle juurde, et olukord koolile on kahjulik.  

Kalle: Kui ikka tööandajaga on suhted kehvad, siis on väga raske jätkata. 

Katrin: Lahendus tuleb leida enne 1. septembrit. 

Hoolekogu leidis, et kui osapoolte (Jõhvi Vallavalitsus Tauno Võhmari isikus ja gümnaasiumi 

direktor Ivo Tupitsa isikus)  eriarvamused kooli arengu ja juhtimise osas on viinud 

konfliktsituatsioonini, mille jätkumine kahjustab kooli mainet ja huve. Hoolekogu ei pea 

võimalikuks, et kooli juhtimine jätkuks tekkinud konfliktiolukorras.   

OTSUSTATI: uus hoolekogu koosolek toimub 11. oktoobril 2011. aastal Jõhvi 

Gümnaasiumis.  

    

Kalle Pirk                                                                                            Kristelle Kaarmaa 

Koosoleku juhataja                                                                              Protokollija 

 

 

   


