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4. Jooksvad küsimused   

 

Kalle: Enne kui päevakorra juurde läheme, siis näen, et taas puudub õpilaste esindaja. Kas 

keegi temaga kontakti on saanud? 

Külli: Mina vestlesin temaga täna ja ta vabandas, et ei saa osaleda. 

Kalle: Soovin, et Tiit vestleks Sigridiga, kui teda järgmine korda ka ei ole, tuleb uus inimene 

valida. Ta ei ole osalenud ühelgi hoolekogu koosolekul. 

Tiit: Vestlen temaga.  

1. Kokkuvõte hoolekogu tööst 

 

Kalle: Protokollid on olemas, mille põhjal teha koosoleku tarbeks kokkuvõte. Kas on midagi, 

mida auditooriumile öelda? 



Kristelle: Soovitan vanematele öelda, et tahvelarvutid jmt asjad tuleb lapsel koju jätta, sest 

need segavad õppetööd.  

Liina: Edasi tuleb anda info selle kohta, et õpetajaid peab usaldama. Lapsevanemad käivad 

koolis suisa hindeid nõudmas. 

Janno: Mis siis sellest välja tuleb, et ema käib hindeid nõudmas? See ei sobi kusagile.  

Guido: Peaks võtma sõna uue matemaatikaõpetaja suhtes. 

Kalle: Kas õpetajal on probleeme keelega või aine tundmisega? 

Guido: Eks tal alguses oli raske ennast korrektselt väljendada. Tuleks öelda, et õpetajal on 

aastaks mentor, kes teda nõustab ja toetab.  On näha, et noor õpetaja areneb kiiresti. 

Kristelle: Kas õpetaja on kooli poolt suunatud ennast matemaatikas täiendama? 

Tiit: Talle on määratud kooli poolt mentor, kes teda aitab.  

Külli: Tema mentoriks on õp. Rääsk, kellel on tegelikult väga suur koormus.  

Kalle: Siin on kaks poolt. Kool oli sundseisus ja peab leppima õpetajaga, kes on parasjagu 

võtta. Teine pool on see, et on kehvasti otsitud. Vald peaks toetama uute õpetajate tulekut 

kooli. 

Guido: Kas tööõpetuse tundidesse minek on lahendatud? Kas üksi enam ei lähe keegi? 

Tiit: Liiguvad küll ka üksi. 

Liina: Kutsekooli saadab õp. Angeelika 6. klassi õpilasi.  

Kalle: Kas on veel, mida rääkida lapsevanematele? 

Tiit: Lepime kokku, et matemaatikaõpetajast räägin koosolekul ise. 

2. Tunniplaan 

Kalle: Evel on materjal tunniplaani kohta kaasas. 

Eve: Kus on selle nädala neljapäeval ja reedel gümnaasiumiõpilased? Tunniplaanis ei ole neil 

tunde.  

Liina: See tuleneb sellest, et neil on kaks arvestuste päeva seoses perioodõppega. 



Eve: Gümnaasiumi klasside tunnijotus on ääretult ebaproportsionaalne.  Sama võin tõdeda ka 

põhikooliõpilaste tunniplaani kohta. 

Liina: Kohe seletan, põhikoolis on see suuresti seotud rühma tundidega. 

Eve: Mina toon oma lapse kooli 7.45 ja siis algavad tal tunnid alles, kas teisest või 

kolmandast tunnist. Samas päeva lõpud venivad väga pikaks. See ei ole normaalne. 

Külli: Minu 12.A klass küsis, et millal meil tuleb 12. klassi tunniplaan, sest see on hetkel nagu 

esimese klassi tunniplaan. 

Liina: Gümnaasiumis on meil valikkursused, mida kõik ei võta. Minul on gümnaasiumi 

kursused kenasti ära jaotatud. Olen teinud käsitsi tunniplaani eelnevas töökohas ja nüüd Jõhvi 

Gümnaasiumis. Kas te kahtlete minu professionaalsuses teha tunniplaani? 

Külli: Minul on mure, kas 12. klassi õpilane saab 96 kursust kevadeks kokku?   

Liina: Üks poiss on see, kellel on kaks kursust puudu. Vaatan kohe homme need kursuste 

arvud üle. 

Kalle: Seoses tunniplaaniga jõudsime niikaugele, et pigem on probleem see, kui väikestel on 

augud tunniplaanis. 

Liina: Piiranguid tunniplaani osas on väga palju. Osad õpetajad töötavad kahes koolis, mõni ei 

saa käia teatud päevadel, mõni saab tulla tunde andma alles peale lõunat jne.  

Kalle: Jõudsimegi eranditeni välja.  

Guido: Liikuma peaks selles suunas, et hommikud algaksid ikka tundidega ning, et poleks 

vabu auke päeva keskel. 

Kalle: Milline on Tiit sinu prognoos seoses uue gümnaasiumi käivitamisega? Kas õpetajaid 

on vaja juurde otsida? 

Tiit: Kes teab, mis saama hakkab.  

3. Stuudiumi toimimine ja kooli koduleht 

Kalle: Kuidas on üleminek e-koolist stuudiumile sujunud? 

Külli: Kõik vajalikud hinded on ekoolist stuudiumisse üle kantud. 



Kalle: Tõrkeid pole esinenud? 

Liina: Sellest õppeaastast ei ole kaebusi esitatud. Osad gümnaasiumiõpilaste vanemad ei ole 

ennast stuudiumi kasutajaks registreerinud. 

Janno: Kui tihti õpetajad külastavad stuudiumit? Kas õpetajad peavad külastama stuudiumit, 

eelkõige need, kes pole iga päev majas? 

Külli: Õpetajale tuleb meilile kohe teade, kui ta pole stuudiumis olevat sõnumit lugenud. 

Lapsevanematele oleks võinud kodulehel olla väike juhend stuudiumi kohta.  

Eve: Peale kella 18.00 ei saa enam sisestada õppimisi, mis mulle väga meeldib. 

Kalle: Järgmisena on plaanis kodulehe teema.  

Tiit: Vana koduleht ei eksisteeri, augusti lõpus hakkas koduleht saatma spämmi. Hetkel see, 

mis kodulehel on tuleb lugeda ajutiseks. Mootoris oli „auk“, mille kaudu saatis koduleht 

spämme. Oktoobri lõpuks saame kodulehe valmis.  

Kalle: Paljude asutuste jaoks on koduleht võrdne visiitkaardiga.  

Guido: Kas te ei plaaninud kodulehe tegemise teenust osta? 

Tiit: Ei. 

Kalle: 30 aastat tagasi oli kooliraadio. Miks ei võiks koduleht olla õpilaste kanda? 

Külli: Igas aastakäigus ei ole nii huvilisi õpilasi, kes seda veaks. 

 

4. Jooksvad küsimused 

Kalle: Õpilasesinduse asja arutasime läbi. Tiit vastutab, et järgmine kord on õpilaste esindaja 

olemas. Gümnaasiumis õppiv noor peaks käituma ka väljaspool kooli väärikalt. Kas samad 

kohustused kehtivad ka kõikidele koolis töötavatele inimestele? On see kodukorras kusagil 

kirjas? 

Tiit: Kõik, kes õpilastega tegelevad peavad seda korda täitma. 

Kalle: Mõni aeg tagasi oli juhtum, kus noored jõid õlut ja õpetaja pani pildid facebooki. Ma ei 

õigusta seda, mida õpilane tegi. Mind hämmastas see, et õpetaja pani need pildid ülesse. 



Külli: Noored elavad tänapäeval facebookis, kui nad on huvitatud, siis saavad need pildid 

endale võtta. Otseselt joomise pilte ei olnud.  

Kalle: Mingi seesmine tsensuur peab olema, mida sa ülesse paned. 

Guido: Millega oli tegemist? Kas sulle maksti palka sel ajal, kui õpilased jõid?  

Külli: Minu soovi mitte juua nad ignoreerisid. Ma tõesti ei mõelnud, kui pildid facebooki 

ülesse laadisin. 

Kalle: Sul oleks endal vähem probleeme olnud. 

Guido: Palun protokollida, et ma taunin igati alkoholi joomist. 

Kalle: Kas autahvel toimib? 

Tiit: Täna ei toimi. Sergei püüab autahvli programmi kaasajastada. 

Kalle: Miks sellised asjad venivad nii pikalt? 

Guido: Uue veerandi alguseks peaks autahvel toimima. 

Kalle: Kas kõikide õpikute arved tulevad läbi valla? 

Tiit: Sellest õppeaastast küll. 

Guido: Kas veerandi lõpus on tunnid lühendatud? Sisulist õppetööd ju ei toimu. 

Külli: Kuidas ei toimu? Minul küll toimub. 

Liina: Ei ole lühendatud tunnid. 

Eve: Milles see probleem on, et nõrgema rühma õpilased oskavad juba keelt, aga teise õpetaja 

õpilased ei oska? 

Liina: Tegelenud olen vene keele probleemiga alates viimasest hoolekogust saadik. Käisin ka 

antud õpetaja tunnis, kus tehti seinalehte. Seinalehe tegemine eeldab ikka keele tundmist.  

Kalle: Guido soovis rääkida kooli bussist. 

Guido: See teema jäi pooleli, Katrin lubas seda bussi asja uurida. Minu arvates võiks buss 

hakata käima 1. jaanuarist.  Vallale võiks teha ettepaneku bussi liikuma panemiseks. 



Kalle: Seda oleks hea arutada Katrini juuresolekul. 

Guido: Peamine, et oleks ka uuritud, kas on vajadust.  

Tarmo: Samas on Jõhvi linn väga väike, kooli kohale jõudmise võiks reguleerida ka 

ühistranspordi abil. 

Kalle: Valda tuleks saata teade, et nad uuriksid, kui paljud õpilased bussi reaalselt kasutaksid.  

 OTSUSTATI: järgmine koosolek toimub 21. jaanuaril kell 18.00 koolimajas. 

 

 

Kalle Pirk                                                                                  Kristelle Kaarmaa 

Koosoleku juhataja                                                                    Protokollija 


