
Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu erakorralise koosoleku protokoll nr. 4 

19. mai 2015 

Algus: 18.00 

Lõpp: 19.50 

Osalesid: Guido Tellis, Janno Vool,  Kaja Laur, Annika Neiland, Epp-Eveli Velt-Sügis, 

Maarja Raud, Riine Urbla, Eve Kottise 

Kutsutud: Liina Mihkelson, Vivika Nõmme 

Koosoleku juhataja: Guido Tellis 

G.Tellis tutvustas päevakorda.  

 

PÄEVAKORD: 

1) Kokkuvõtted turvalisuse suurendamisest koolis 
2) Hindamine esimeses kooliastmes: hindeline või sõnaline 
3) Tulevase põhikooli toimimiseks vajalike dokumentidega tutvumine ja 

arvamuse avaldamine. 
4) Ekskursioonidel käimise korra koostamine ja kinnitamine. 
5) Kohapeal tekkinud küsimused. 

Päevakord kinnitati ühehäälselt. 

1. Kooli direktor pr. Liina Mihkelson tegi ülevaate hoolekogu poolt tehtud 

ettepanekute osas.  

1) Turvamehe laua asukohta ei ole võimalik soovitud kohta paigutada 

kuna seal on selleks ruumi liiga vähe. Turvamees jälgib hommikuti kooli 

sisenejaid seistes sissepääsuukse juures. 

2) Sisse on viidud registreerimisraamat  

3) Külastajatele väljastatakse rinnasildid – „KÜLALINE“ 

4) Vähendati turvamehe ülesandeid (ei pea enam sööklas korda, seda 

teevad õpetajad) 

5) Alates järgmisest õppeaastast võetakse osa kahest koolivägivalda 

ennetada ja ära hoidvast programmist. Üks hakkab olema suunatud 

õpilastele ja teine lastevanematele. 

 

2. Arutuse all oli küsimus, kas kool peaks kasutusele võtma sõnalise hindamise ning 

kui ja, siis mitmenda klassini seda peaks rakendama.  

Hoolekogu kuulas ära õppealajuhataja ja õpetajate seisukohad ning peale arutelu 

tegi kooli juhtkonnale ettepaneku, võtta sõnaline hindamine kasutusele esimeses 

ja teises klassis ning alates kolmandast klassist minna üle numbrilisele 

hindamisele. 

 



3. Tulevase põhikooli toimimiseks vajalike dokumentidega tutvumine ja arvamuse 
avaldamine otsustati ühiselt jätta seekord ära ja lisada see punkt järgmise 
hoolekogu koosoleku päevakorda. Kooli direktor lubas vastavad dokumendid 
hoolekogu liikmetele tutvumiseks saata piisava ajavaruga. Otsustati, et kõik 
hoolekogu poolsed muudatus ettepanekud edastatakse  ning kooskõlastatakse  
juba enne koosolekut. Koosolekul enam sisulist arutelu ei toimu vaid toimub ainult 
hääletamine.  

 

4. Hoolekogu otsustas täiendada kooli poolt koostatud ekskursioonidel käimise 

korda kahe punktiga: 

 

1) Ekskursioonibussi juht tohib teha asulavälises kohas peatuse ja 

võimaldada lapsel bussist väljuda ainult juhul kui reisi eest vastutav õpetaja 

on veendunud, et lapsel on peatuses vastas lapsevanem. 

2) Iga kümne õpilase kohta peab ekskursioonil kaasas olema kooli poolt üks 

õpetajat/koolitöötaja. 

Lepiti kokku, et peale juhendi vastuvõtmist tutvustab hoolekogu esimees seda Jõhvi 

Spordikooli direktorile ja palub neil samasisuline juhend vastu võtta.  

5. Eve Kottise: Minuni jõudnud info kohaselt räägib inglise keele õpetaja tunnis vene 

keeles, karjub laste peale, parandab tööd valeks ning lisaks viibivad tunnis võõrad 

õpilased. 

Liina Mihkelson: Hetkel oskan öelda seda, et õpetajana on ta tugev. 

Ainesektsiooni juht on kontrollinud tema tunde. Metoodika on hea ja jälgitakse 

õppeprogrammi. 

Vivika Nõmme: vestlen õpetajaga ja pööran tähelepanu tehtud märkustele. 

 

Janno Vool: Nädalas tohib olla kolm kontrolltööd aga tehakse rohkem.  

Liina Mihkelson; Täpsustame hiljem millises klassis ja millal see toimus ning juhin 

uuesti õpetajate tähelepanu sellele. 

 

Janno Vool: Kas loovtööde juhendajaid ka keegi kontrollib. Juhendamise jooksul 

on palju vasturääkivusi.  

Vivika Nõmme: „Juhendamine peab toimuma ühtsetel alustel, räägin selle teema 

juhendajatega uuesti“. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 18 august 2015a. 

 

Guido Tellis                                                                                                         

koosoleku juhataja ja protokollija                                                                                                 


