Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 2
13. märts 2012
Algus: 18.00
Lõpp: 20.15
Kohal: Tea Allikmäe, Kalle Pirk, Kätlin Teder, Lembit Kriisa, Kristelle Kaarmaa, Katrin
Tamme, Guido Tellis, Teet Enok.
Puudus: Külli Nõmmiste, Raino Erlich.
Kutsutud: Tiit Salvan.
Koosoleku juhataja: Kalle Pirk

PÄEVAKORD:
1. Kokkuvõte toimunud streigist
2. Kooli renoveerimine (fassaadi remont)
3. JG kodukord

1. Kokkuvõte toimunud streigist
Kalle: Enne veel kui jõuame tänase esimese päevakorrapunkti juurde, tahan öelda seda, et
käin Virumaa Kolledžis ning koostöö Jõhvi Gümnaasiumiga on leidnud ära märkimist. Annan
teada, et kolledž korraldab koolivaheajal õpilastele teaduslaagri, mille kohad on kiiresti
täitunud.
Katrin: Ka täiskasvanutele võiks teha sellise laagri, kuna tegemist on väga huvitava
ettevõtmisega.
Kalle: Nüüd siis streigi juurde.
Tiit: Streikisid haridustöötajad, nendeks on inimesed, kes saavad pedagoogidele mõeldud
palgafondist töötasu. Kogu vajaminev streigiinfo laekus minuni õigeaegselt, jooksvalt tehti
vajaminevaid muudatusi nimekirjades. Meil oli vallavalitsuses kokkusaamine ning meie ühtne
seisukoht oli see, et kooli uksi kinni ei panda. Eesmärk oli leida õpilastele aktiivne tegevus.
Streigi ajal oli meil võimalik kasutada ühe õppealajuhataja, personalijuhi, sekretäri ja
pikapäevarühma õpetaja abi.
Kalle: Lapse kooli tulekust/mittetulekust oli vaja kooli eelnevalt informeerida üldisel
meiliaadressil. Kas see toimis?

Tiit: Teateid tuli kooli kodulehel olevale aadressile vähe, siit järeldus, et kodulehte ei
külastata sageli. Info streigipäevade tegevuste kohta oli ülesse pandud kooli kodulehele.
Esimesel päeval tuli kooli 22 last, oli väga külm, kuid hoolimata sellest toimus väljasõit
Kauksi. Teisel päeval toimusid erinevad õpitoad, kuhu kutsusime ka Jõhvi Vene
Gümnaasiumi õpilasi. Planeeritud tegevused said positiivset vastukaja.
Kalle: Lapsi ei tulnud kooli palju ja seetõttu ei olnud asi nii hull.
Guido: Kas kõik õpetajad streikisid?
Tiit: Kaks õpetajat ei streikinud.
Tea: Mis puudutab info liikumist, siis lapsevanemad ei ole harjunud kooli kodulehel olevat
infot kasutama.
Guido: Ühesõnaga streik möödus hästi?
Tiit: Kui last pole kusagile panna, oli see eelkõige vastutulek lapsevanemale. Saime ka
kriitika osaliseks, kuna korraldasime õpilastele tegevusi, mida tõlgendati sisuliselt streigi
murdmisena. Kooli tegevust tõlgendati vaenuliku tegevusena. Mina tegutsesin kooli huvides.
Tea: Lapsevanemana mulle meeldis, et oli korraldatud lastele tegevusi. Mida teevad koolid
kokku hoitud rahaga? Kui suur see summa võiks olla?
Tiit: Ma ei oska kohe peast seda summat öelda, aga see raha jääb õpetajate palgafondi.

2. Kooli renoveerimine (fassaadi remont)
Tiit: Esimene hange on lõppenud ja hanke tulemused tühistatud (parim pakkuja ei suutnud
tunnistada oma ettevõtte head käekäiku). Hange küll nurjus, aga uus hange on välja saadetud.
Teet: Milline on uue hanke tähtaeg?
Tiit: See on märtsi lõpp.

3. JG kodukord
Tiit: Senini puudusid kodukorrast osad, mis kajastasid arvutiklassi kasutamist ja õpilaste
tunnustamist ning karistamist. Tegime ühe mahukama dokumendi ja kaotasime ära mitmed
dubleerivad dokumendid.
Kalle: Kas kodukorra info on stendil väljas?
Tiit: Jah on küll väljas.
Tea: Loen kodukorrast, et kool on ametiasutus, ma paneksin sinna sõna õppeasutus.

Tiit: Sõnaga ametiasutus rõhutame ametlikkust.
Tea: Kas hoiule võetud esemed tagastatakse tunni lõpus või koolipäeva lõpus? Paneme selle
tagastamise koolipäeva lõpuks, et oleks ka väike karistuslik pool olemas.
Guido: Seoses külmapühadega leian, et on vastuolu punktis, mis käsitleb õppetundide ära
jätmist ning toimumist. Seda tasuks üle vaadata.
Tiit: Vaatame üle ja teeme täpsustused.
Tea: Küsimusi tekitab ka sõna „pidev“ osalemine tunnirahu klassi töös?
Lembit: Seda on raske mõõta.
Tea: Võib-olla on mõistlik asendada sõna pidev sõnaga korduv osalemine tunnirahu klassi
töös.
Tea: Kodukorras on kirjas, et direktori vastuvõtule kutsutakse kaks parimat õpilast. Kindlasti
tuleks see punkt üle vaadata, kuna väga raske on välja selgitada kahte parimat õpilast juhul
kui neid peaks klassis olema mitu tükki.
Kalle: Seda punkti oleks mõistlik pedagoogidel üheskoos arutada. Täna ei saa nagunii veel
kodukord lõplikult kinnitatud, mistõttu on mõistlik, kui Tiit saadab meile paranduste ja
täiendustega dokumendi uuesti üle vaatamiseks. Vajadusel saame teha veel muudatusi.
Soovin, et oma otsuse kodukorra kinnitamiseks saadab iga hoolekogu liige minu
meiliaadressile, misjärel saan ma Tiitu informeerida hoolekogu otsusest.

OTSUSTATI: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 8. mail kell 18.00 koolimajas
keemia kabinetis.
Kalle Pirk
Hoolekogu esimees

Kristelle Kaarmaa
Protokollija

