Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 4

21. august 2013

Algus: 18.00

Lõpp: 19.20

Kohal: Külli Nõmmiste, Kalle Pirk, Eve Kottise, Janno Vool, Guido Tellis, Tarmo Vahtra,
Katrin Tamme.
Puudus: Sigrid Sikk, Kristelle Kaarmaa, Raino Erlich, Tamara Põlevina.
Kutsutud: Tiit Salvan, Liina Mihkelson.

Koosoleku juhataja: Kalle Pirk
Protokollis: Külli Nõmmiste

PÄEVAKORD:
1.

Kokkuvõte eelmise õppeaasta tulemustest (õppealajuhataja);

2.

Valmisolek uueks õppeaastaks;

3.

Jooksvad küsimused.

1. Kokkuvõte eelmise õppeaasta tulemustest.
Liina: Õpilaste arv eelmise õppeaasta alguses 589, lõpus 568. Sel aastal tulemas praeguse
seisuga 611 õpilast.
Katrin: Need arvud on ilma vanglaõppeta, vanglaõppes püsivalt 60-70 õpilast.
Liina: Õppeaasta lõpus mitterahuldavate aastahinnetega õpilasi 2.-9. klassis 16, neist 2 jääb
klassikursust kordama. PK lõpueksamite tulemused on rahuldavad, kõik lõpetasid, 4 läks
kutsehariduskeskusesse, 4 teistesse gümnaasiumitesse.
Gümnaasiumis kaitses uurimistööd 33 õpilast, 3 „rahuldavat“, 7 „head“ ja 23 „väga head“.
Kaheksal õpilasel jäi erinevatel põhjustel kevadel kaitsmata, nemad kaitsevad järgmisel
nädalal. Uurimistöö on vajalik gümnaasiumi lõpetamiseks.
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Gümnaasiumi lõpetajatele anti välja 5 medalit (2 kuld + 3 hõbe). Üks õpilane ei saanud
esimese korraga matemaatikaeksamit sooritatud, aga lõpptulemusena kõik lõpetasid.
Keskmine riigieksamite tulemus pisut langes võrreldes möödunud aastaga.
Katrin: Kas uurimistööd on avalikustatud?
Liina: Jah. Paberkujul kooli raamatukogus. Digitaalselt õpilase nõusolekul kooli veebilehel.

2. Valmisolek uueks õppeaastaks.
Tiit: Maja poole pealt toimus elektri transiitkiipide sisude vahetus, üks trasside avariitöö
(söökla all vanad torud). Garderoobide remondi lükkasime edasi seoses uue gümnaasiumi
projekteerimisega, et mitte teha tühja tööd, bioloogiaklass remonditud, mööbel läheb osaliselt
vahetamisele (spetssisustus).
Guido: Millal on uued garderoobikapid plaanis?
Tiit: Ei oska mingit mõistlikku vastust anda. Oleme arutanud väiksemate kappide soetamist ja
koridoridesse paigutamist asjade hoidmiseks. Mingit tähtaega ei tahaks välja käia.
Arutelu kappide küsimuses.
Liina: Teistest koolidest tuli juurde 18 õpilast kümnendatesse klassidesse. Kaks kümnendat
klassi avame, kokku 50 õpilast, esimesi klasse 2, praegu kokku 51 õpilast. Kümnendas klassis
avame 3 suunda, loodussuund on kõige väiksem, seal on 7 õpilast. Vähendasime inglise keele
ja kehalise kasvatuse rühmi. Gümnaasiumist läks ära 4 õpilast + 1 arvati välja.
Katrin: Peaks tulema juurde veel üks sportlane Jõhvi heade sportimistingimuste pärast.
Tiit: Personali poole pealt nii palju, et üks matemaatikaõpetaja läks dekreeti, kaks läks
pensionile, üks inglise keele õpetaja lahkus, füüsikaõpetaja suundus samuti pensionile.
Otsisime matemaatika- ja füüsikaõpetajat. Konkursi tingimustele vastavad kandidaadid
leidusid nii matemaatika- kui ka füüsikaõpetaja kohale. Matemaatikaõpetaja loobus juulis,
füüsikaõpetaja ei saanud elukohta vahetatud, seega ütles augusti alguses ära.
Matemaatikatunnid oleme ära jaotanud, uus ja noor töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja võtab
matemaatikatunnid 5. ja 6. klassis. Füüsikut ei ole. Püüame füüsika ära katta naaberkoolide
õpetajate baasil, läbirääkimised käivad ka õpetaja Kallipiga. Ülikooli saatsin kirja, et kas nad
saaksid aidata kasvõi mõne magistrandi näol, vastust ei ole. Inglise keele jagasime
olemasolevate õpetajate vahel ära. Saksa keelt hakkab väiksematele klassidele õpetama uus
algklassiõpetaja.
Arutelu vene keele õpetamise üle.
Janno: Valvelaud?
Tiit: Jääb hetkel nii nagu on.
Janno: Kas päevikupidamine jääb alles?
Tiit: Külalistele jääb alles.
Katrin: Kuidas sellel aastal on sellega, kellel on täpne ülevaade, kes on majas ja kes mitte?
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See on väga oluline, eriti kriisisituatsioonis.
Liina: Arvatavasti minul on kõige parem ülevaade, mulle öeldakse, kui majast ära minnakse.
Arutelu registreerimise üle.
Eve: Kuidas õpetajatele palga maksmisega (üldtööaja järgi).
Tiit: Kokkuleppeliselt 21 tunnile vastab üks täistööaeg.
Katrin: Sellest aastast on kõik spordirajatised Jõhvi Spordikeskuse hallata.
3. Jooksvad küsimused.
3.1 Klasside komplekteerimine.
Liina: Kui klassid on ületäitumusega, siis peab olema hoolekogu nõusolek ja see kehtib ainult
üheks õppeaastaks. Nõue hakkab kehtima septembrist. Ületäitumusega klasse on palju,
peaaegu kõikides klassides, kus on kaks paralleeli. Probleem on avatava esimese klassiga,
praeguse seisuga oleks ühes klassis 23 ja teises 28 last.
Katrin: algklassides peab olema klass ikka nii väike kui vähegi võimalik. Selline erinevus
klasside suuruses ei ole aktsepteeritav.
Arutelu esimeste klasside komplekteerimise üle.
OTSUSTATI: Anda nõusolek direktori ettepanekule avada järgmised klassid klassi täitumuse
ülemisest piirnormist suurema õpilaste arvuga:
1. A 27 õpilast ja 1. B 25 õpilast klassis.
3. A 26 õpilast ja 3. B 26 õpilast klassis.
4. A 26 õpilast ja 4. B 25 õpilast klassis.
5. A 27 õpilast ja 5. B 27õpilast klassis.
8. A 28 õpilast ja 8. B 29 õpilast klassis.
3.2 Kooli veebileht
Kalle: Mais oli hoolekogu koosolek, kolm kuud hiljem sai alles protokoll üles. Protokoll
peaks tekkima sinna väga kiiresti. Protokollija väitis, et saatis protokolli juba ammu infojuhile
üles panemiseks. Hakkasin vaatama ÕE nimekirja, seal on üle-eelmise aasta nimed. Näiteid
on ka teisigi.
Tiit: ÕE liikmete info võetakse üldse maha ja uuendame.
Kalle: ÕE esindaja ei ole hoolekogus kordagi kohal käinud, peaks siia valima ikkagi esindaja,
kes kohal käiks ja õpilaste eest seisaks.
3.3 Muud küsimused
Katrin: Kuidas 2. september välja näeb?
Liina: Kolm aktust: kell 9.00 2.-6. klass; kell 10.30 7.-11. klass ja kell 12.00 1. ja 12. klass.
Eve: Kas e-koolilt üleminek Stuudiumile tuleb?
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Tiit: Tuleb.
Guido: Spordihall paneb päeval oma WC-d lukku ja kui laps tunni ajast tahab WC-sse, siis
peab jooksma koolimajja.
Tiit: Räägin Spordihalli inimestega.

OTSUSTATI: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 15. oktoobril kell 18.00 koolimajas.

Kalle Pirk

Külli Nõmmiste

Hoolekogu esimees

Protokollija
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