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1. Algklasside õpe
Algklasside tegevustest andis ülevaate Kadi Rebban.
Algklasse on meil 9 klassikomplekti; 2 väikeklassi, kus õpib 4 õpilast. Lisaks
klassijuhatajatele on tööl pikapäevarühma õpetajad, kes hommikupoole abistavad
õpetajaid probleemsete õpilaste juures. Tihe koostöö toimub logopeediga,
psühholoogiga, sotsiaalpedagoogiga, huvijuhiga. Vajadusel kasutatakse tunnirahu
klassi.
Osa võetakse maakondlikest olümpiaadidest, konkurssidest, loodusmängust,
spordivõistlustest. Sellel aastal on meie kooli korraldada maakondlik algklasside
teadmiste ralli. Toimub koostöö Riigimetsa majandamise keskusega (RMK),
klassid käivad matkal, kus RMK töötaja räägib loodusest. Tihe koostöö on Jõhvi
raamatukoguga, politsei- ja päästeametiga. On toimunud väiksemad projektid
koostöös Mäetaguse kooliga. Projekti “Tagasi kooli “ raames oli sellel aastal
esinejaid ka algklassides.
Pikematel vahetundidel on võimalik kasutada spordihoone saale.
Pikapäeva rühmast
Pikapäeva rühmad on 1. - 4. klassini. Grupid on suured, tihti kimbutab
ruumipuudus. G. Tellise arvates on väga hea, et pikapäeva sööki saavad samuti
5.-6. klasside õpilased. Lastel on pikad päevad, eriti neil, kes lähevad
huviringidesse.
Esimeste klasside komplekteerimise korrast
K.Pirk: Kuidas toimub esimeste klasside komplekteerimine?
T. Salvan: Siiani on komplekteerimine olnud lasteaia põhine, väga konkreetset
korda välja pakkuda nii, et kõik rahul oleksid, on raske. Siiamaani on see
toiminud. Järgmisel aastal ilmselt tuleb 3 esimest klassi, kimbutab ruumipuudus.
2. Uue gümnaasiumi arengutest
T. Võhmar andis ülevaate ehituse poole pealt. Maja projekt on valmis. Ehitamist
alustatakse kevadel. Riik rahastab ainult uue hoone ehitust, ei toetata ühtegi
kulu, mis on seotud vana koolihoonega. Ühendus kahe maja vahel
finantseeritakse valla rahadest.
K.Pirk: Kui riik võtab üle valmis gümnaasiumi,kas praegu kinnitatud direktor jääb
edasi ametisse?

T. Võhmar: Praegu valitud direktor jääb ametisse, kes tulevikus allub
ministeeriumile ja koolil saab olema oma hoolekogu.
Jõhvi uue gümnaasiumi direktori Tarmo Valgepea kõneles oma visioonist.
Uuringud
näitavad,
et
IdaVirumaalt
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gümnaasiumidesse väga palju noori. Et väljarännet vähendada, jõuti koostöös
valdadega tulemini, et Jõhvi kui Ida-Virumaa keskus sobib väga hästi uue
gümnaasiumi asukohaks. Eesmärk on luua uus gümnaasium, mis on
konkurentsivõimeline. Direktori visioon on muuta õppeprotsessi, süsteemi. Üks
eesmärk on, et noored ise looksid õpikeskkonna, kus nad tahavad meelsasti
õppida. Teine eesmärk on uute metoodikate sissetoomine, õppesuundade valikud,
õppekavade ühitamine.
T.Valgepea vastas hoolekogu liikmete küsimustele õpetajate koosseisu
komplekteerimisest.
Aktiivne otsinguperiood jääb 2015 aasta jaanuari, kui on valmis kooli õppekava
(millega juba praegu tegeletakse). Õpetajate leidmiseks kuulutatakse välja avalik
konkurss. Õppealajuhataja on plaanis võtta tööle selle aasta sügisest, samuti
konkursi alusel. Riigigümnaasium alustab tööd 1. septembril 2015. Õpetajate
töötasu tuleb riigi eelarvest. Õpetajate leidmiseks on nüüdseks toimunud
kohtumised Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli tudengitega. Kuid tänane ainus
sõnum on, et tulge kandideerima, mitte lubatud töökohad. Direktori ülesanne
ongi üles leida kõige motiveeritumad õpetajad.
Meie Ida-Viru piirkonnas võiks rakendada töötasu osas nn eraldi koefitsenti, sellel
teemal on toimunud esimesed läbirääkimised Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
Kindlasti tuleb koheselt leida ka lisaressursse, näiteks ettevõtjate kaasamine
õppeainete toetamisse jmt.
Gümnaasiumi sisust - Jõhvi kahe gümnaasiumi õpilaste õppekeskkonna
ühendamine nn kohanemisperiood võtab aega mõne aasta, sellega tuleb
arvestada.
Gümnaasiumi nimi - nime leidmiseks kuulutatakse välja konkurss. Esialgse
eskiisprojekti nimi oli Alutaguse gümnaasium, täna lõplikult valminud projekti
nimi on Viru gümnaasium. Kuid sellest ei tasu end lasta eksitada.
3. Jooksvad küsimused.
Jõhvi gümnaasiumi põhimääruse muudatustest.
K. Tamme: Kooli põhimääruse muudatuste vajadus tuleneb põhikooli- ja
gümnaasiumi seadusest, selle järgi on ettepanek viia põhimäärusesse sisse kuus
muudatust (lisa 1).
Hoolekogu tegi ettepaneku lisada täpsustavad punktid põhimääruse § 23:
§ 23. Koolidirektori ülesanded
Direktori ülesanded on:
5) sõlmib õpetajate ning teiste töötajatega töölepingud;
6) kehtestab kooli sisehindamise korra;
7) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra.
Hoolekogu otsustas, et järgmine hoolekogu toimub 13. mail 2014 koolis.
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Jõhvi gümnaasiumi hoolekogu 4.märtsi 2014 koosoleku protokolli nr 2
lisa 1

Jõhvi Vallavolikogu 16. detsembri 2010 määruses nr 47 “Jõhvi Gümnaasiumi
põhimäärus” tehakse
järgmised muudatused:
1) lisada § 3 lõige 9:
“(9) Koolil järjepideva arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava, mille
kinnitab Jõhvi
Vallavalitsus määrusega.”;
2) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse:
“§ 9. Klasside ja õpperühmade moodustamine
(1) Klassi või kui õpe on korraldatud õpperühmadena siis õpperühma täitumuse
ülemine piirnorm
põhikoolis on 24 õpilast. Jõhvi Vallavalitsus võib korraldusega kehtestada
piirnormist väiksema klassi
täitumuse ülemise piirnormi.
(2) Erandjuhul ning direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul võib Jõhvi
Vallavalitsus
korraldusega suurendada õpilaste arvu üle sätestatud piirnormi üheks
õppeaastaks konkreetses klassis
juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud.
(3) Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks võib
koolis moodustada
järgmisi rühmi ja klasse, luues vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei
ole võimalik tagada
tavaklassis:
1) õpiabirühmi põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või
logopeedilise abi
osutamiseks;
2) klasse põhiharidust omandavatele käitumisprobleemidega õpilastele;
3) klasse põhiharidust omandavatele lihtsustatud õppel olevatele õpilastele;
4) klasse põhiharidust omandavatele toimetulekuõppel olevatele õpilastele;
5) klasse põhiharidust omandavatele õpilastele, kellel nõustamiskomisjon on
spetsiifilistest
hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, aktiivsusja
tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele;
6) klasse põhiharidust omandavatele kasvatusraskustega õpilastele.
(4) Jõhvi vallavalitsuse nõusolekul võib direktor moodustada koolis vastavalt
vajadusele hariduslike
erivajadustega õpilaste klasse mida käesolevas põhimääruses ei ole sätestatud.
(5) Hariduslike erivajadustega õpilaste klassid moodustab direktor Jõhvi
Vallavalitsuse kirjalikul
nõusolekul ning nende täituvuse ülemist piirnormi ei tohi tõsta üle seaduses
sätestatud piirmäära.”;
3) paragrahvi 22 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse:
“(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille
kuulutab välja ja mille
läbiviimise korra kehtestab Jõhvi Vallavalitsus, esitades selle enne arvamuse
andmiseks hoolekogule.”;
4) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse:
“§ 23. Kooli direktori ülesanded

Direktor:
1) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
2) kehtestab kooli õppekava;
3) tagab kooli tulemusliku töö ning kodukorra;
4) juhib kooli õppe- ja kasvatustegevust ning majandus- ja finantstegevust
koostöös hoolekogu,
õppenõukogu ja õpilasomavalitsusega;
5) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist
arvamuse andmiseks
õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks Jõhvi Vallavalitsusele;
6) teeb käesolevas põhimääruses sätestatud korras ettepanekud koolitöötajate
koosseisu kinnitamiseks
Jõhvi Vallavalitsusele;
7) teeb Jõhvi Vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku erandkorras põhikooli
klassis õpilaste arvu
suurendamiseks;
8) täidab muid seadustes, kooli põhimääruses ja ametijuhendist tulenevaid
ülesandeid.”;
5) paragrahvi 24 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse:
“(2) Direktor kehtestab enne iga õppeaasta algust koolitöötajate, sh
pedagoogide, koosseisu lähtuvalt
kooli õppekavast. Koolitöötajate koosseisus võib teha muudatusi õppeaasta
jooksul põhjendatud
vajaduse korral.”;

6) lisada § 24 lõige 2¹:
“(2¹) Enne koolitöötajate koosseisu kehtestamist või muutmist tuleb vastav
käskkirja projekt
kooskõlastada Jõhvi Vallavalitsusega.”.

