Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 1
21. jaanuar 2014
Algus: 18.00
Lõpp: 19.25
Kohal: Kalle Pirk, Janno Vool, Guido Tellis, Tarmo Vahtra, Annika Neiland, Kaja Laur,
Anastassia Meinson, Katrin Tamme, Kalmer Sokman.
Puudus: Eve Kottise, Raino Erlich.
Kutsutud: Tiit Salvan.

Koosoleku juhataja: Kalle Pirk
Protokollis: Annika Neiland

PÄEVAKORD:
1. Uute liikmete tutvustus.
2. Hoolekogu tööplaan aastaks 2015.
3. Jooksvad küsimused.
a. Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
b. Muud jooksvad küsimused

1. Koosoleku juhataja alustab koosolekut uute liikmete tutvustusringiga ja teeb ettepaneku
valida uueks protokollijaks Annika Neiland, mis vastu võetakse.

2. Hoolekogu tööplaani koostamine
Arutelu tööplaani üle.
Hoolekogu 2015. aasta tööplaan:
Märts
Mai

Uue gümnaasiumi plaanid.
Algklasside õpe.
Arengukava ülevaade.
Kehalise kasvatuse õpe.

August

Kokkuvõte eelmise õppeaasta tulemustest.
Valmisolek õppeaastaks.

Oktoober

Uus arengukava.
Hoolekogu töö kokkuvõte.

3. Jooksvad küsimused
Tiit Salvan tutvustab õpilaste vastuvõtukorra muutusi. Muutub gümnaasiumisse vastuvõttuue korra kohaselt on see pingerea alusel, kohtade olemasolul. Varem olnud komplekstesti
enam ei tehta, see on uuest korrast välja viidud. Pingerea alusel vastuvõtmine võimaldab
gümnaasiumisse pääseda õpilastel, kes on tegelikult võimekad, aga teatud põhjustel ei ole
nende põhikooli lõpetamise järgsed õpioskused ja hinded nii heal järjel, et need võimaldaks
astuda gümnaasiumisse. Samas gümnaasiumis sageli tulemused paranevad olulisel määral.
Kalle: Gümnaasiumisse võivad tulla ka noored, kes tegelikult ei ole võimelised seal õppima?
Tiit: Need kellele õppeprogramm on raske, langevad esimese kahe perioodi jooksul ise välja.
Kalle: Kas 1. klassi õpilaste vastuvõtmises ka muudatusi on?
Tiit: Konkreetseid muutusi ei ole- esimesse klassi astuda soovivad lapsed registreeritakse
kooli kantseleis vanema kirjaliku avalduse alusel alates jooksva aasta maikuu esimesest
tööpäevast kuni 31. augustini, kus arvestatakse ka lapsevanema soovidega.
Kalle: Tean, et Virumaa Kolledž on valmis Jõhvi Gümnaasiumiga koostööd jätkama ja tore,
kui see edasi toimiks.
Tiit: Oleneb kokkulepetest ja rahalistest ressurssidest, püüame jätkata.
Anasstasia: Need tunnid seal olid küll väga huvitavad.
Arutelu käigus kiideti õpilaste uus vastuvõtukord heaks.
Kalle: Tiit palun vaata, et see uus vastuvõtukord ka enne 1. märtsi ametlikult kinnitatud saaks.
Ühtlasi peaks kooli kodulehele lisama hoolekogu liikmete nimekirja.

Tiit: Füüsika õpetaja otsimised on lõpuks möödas- saime uue füüsika õpetaja Riina Vaht, kes
elas vahepeal Inglismaal ja tuli nüüd tagasi Eestisse. Riina Vaht on ka varasemal ajal olnud
meie koolis õpetaja.
Janno: Mis on siis saanud sellest eelmisest füüsika õpetajast, Tiit Saarest?
Tiit: Tema töötab ikka endiselt osalise koormusega meil edasi.
Anastassia: Tiit Saare on küll väga vahva õpetaja, õpilastele ta meeldib. Uue õpetajaga pole
mul veel tunde olnud.

Guido: Kuidas probleem matemaatika õpetajaga lahenes?
Tiit: 5. klassid võeti ära ja anti teisele matemaatika õpetajale.
Guido: Tegelikult paari lapsevanema pärast selline probleem, mis tegelikult vast polnudki nii
suur.
Tiit: Jah, kahju, et noorele õpetajale rohkem aega ei antud, kuid nüüd on see nii lahendatud.

Guido: Katrin, kiitus vallale koolibussi käiku panemise eest!
Katrin: Bussid pidavat jah täis olema ja on õpilaste hulgas rohket kasutamist leidnud.

Kalmer: Kuidas vanglaõpe toimib?
Tiit: Õpe toimib hästi, kuid õpetajaid napib.

Kalmer: Gümnaasiumis võiks olla päevas rohkem tunde ja võrdsemalt periooditi jaotatud.
Anastassia: Parem ikka 4- 5 tundi päevas, kui 8- 9 tundi.

Kalmer: Garderoobides on ikka sama süsteem?
Tiit: Ootame ära uue gümnaasiumi avamise, et siis peale seda konkreetsemad plaanid paika
panna.
Tarmo: Miks kappide süsteem ei sobi?
Tiit: mõtteid on mitmeid ja kui täpsemaks aruteluks läheb, saab plussid - miinused läbi
arutada. Kappides ei saa välisriided ja –jalanõud õhku.
Anastassia: See on õige, vahel levib avatud kappide juurest väga ebameeldivat lõhna.

Annika: Katrin, kui reaalne on noortekeskuse ruumide saamine kunstikooli juurde?
Katrin: Väga reaalne. Hea on tõdeda, et juba praegu on palju noori, kes noortekeskuses
praegustes ruumides linnas käivad, meil on tublid ja aktiivsed eestvedajad.

Guido: Katrin, räägi vallas, et nad selle 100 meetrise teelõigu Hariduse tänava lõpus korda
teeksid. Praegu on seal ohtlik liigelda nii sõidukitel kui ka jalakäijatel.
Katrin: Kus see lõik täpselt on ja mis seal halvasti on?
Guido: Kui kooli poolt linna poole lähed Hariduse tänavat pidi, siis kohe seal lõpus.
Tiit: Tean, millisest teelõigust jutt käib, see on uue teedeplaneeringu pärast praegu tegemata.
Kaja: Seal ei ole ülekäiguradagi, jalakäijatel on seal väga keeruline.
Guido: Ei ole jah mingit ülekäiguraja märget, selle võiks sinna paigutada.
Katrin: Uurin seda.

Kalle: Kas on veel küsimusi? Kui enam küsimusi pole, loen koosoleku lõpetatuks.

OTSUSTATI: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 4. märtsil kell 18.00
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