
Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 1 

8. märts 2006  

 

Algus: 18.00 

Lõpp: 19.30 

 

Kohal: Artur Põld – volikogu esindaja; 

 Aita Tulko – lastevanemate esindaja; 

 Liivi Kibin – lastevanemate esindaja; 

 Kalmer Puul – lastevanemate esindaja; 

 Kalle Pirk – lastevanemate esindaja; 

 Jelena Tjurtjumova – lastevanemate esindaja; 

 Mathis Bogens – õpilasomavalitsuse esindaja; 

 Voldemar Berelkovski – õpetajate esindaja: 

 Külli Nõmmiste – õpetajate esindaja. 

Külaline: Vallo Reimaa 

Koosoleku juhataja: Kalmer Puul 

PÄEVAKORD 

1. Hoolekogu uue koosseisu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

2. HM määruse „Kooli hoolekogu tegutsemise kord” tutvustus 

3. II poolaasta tegevuskava arutelu 

4. Hoolekogu liikmete töövaldkondade jaotamine 

 

Koosolek algab koosoleku juhataja sissejuhatava sõnavõtu ja hoolekogu liikmete 

omavahelise tutvumisega. 

1. Hoolekogu uue koosseisu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

M. Bogens tegi ettepanekuks valida hoolekogu esimeheks Kalle Pirk. Teisi 

ettepanekuid ei tehtud. 

OTSUSTATI: Häältega 8 poolt, üks erapooletu otsustati valida hoolekogu esimeheks 

Kalle Pirk.. 

Hoolekogu aseesimehe kandidaadiks pakkus K. Nõmmiste Mathis Bogensit. Teisi 

ettepanekuid ei tehtud. 



OTSUSTATI: valida hoolekogu aseesimeheks Mathis Bogens (poolt: 8; vastu: 0; 

erapooletuid: 1). 

Protokollija kandidaadiks pakuti K. Nõmmiste. 

OTSUSTATI: häältega 8 poolt, üks erapooletu valida protokollijaks Külli Nõmmiste. 

2. HM määruse „Kooli hoolekogu tegutsemise kord” tutvustus 

K. Puul tutvustas haridusministri määrust koolihoolekogude tegutsemise korra kohta. 

Kokkuvõtlikult tõi ta välja, et hoolekogul puudub tegelik mehhanism koolielu 

mõjutamiseks, sest praegu on hoolekogu ainult nõuandev organ.  

K. Nõmmiste repliik: hoolekogu on selle töös osalevatele lapsevanematele ja kooli 

töötajatele eelkõige võimalus olla koolis toimuvaga hästi kursis. 

3. II poolaasta tegevuskava arutelu 

Küsimuse all hoolekogu edasine töökorraldus – kooskäimise päeva ja kellaaja 

kokkuleppimine. Nädalapäevadest välistati esmaspäev, sest sel päeval on enamus 

hoolekogu liikmetest hõivatud, samuti reede, sest reedeti toimuvad sageli muud 

üritused ning ka neljapäev, mis on vallavolikogude toimumispäevaks. Ka 

kolmapäevade koha pealt arutati, et sel nädalapäeval toimuvad volikogu eestseisuse 

koosolekud, millega on kaks kuni kolm hoolekogu liiget seotud. 

OTSUSTATI: hoolekogu tööpäevaks saab teisipäev (või kolmapäev), kogunemisega 

kell 18.00. 

Järgmine koosolek peaks toimuma juba peatselt, et saaks tutvuda selle aastase kooli 

eelarvega. 

OTSUSTATI: järgmine hoolekogu koosolek toimub 28. märtsil algusega kell 18.00 

kooli arvutiklassis. 

Järgmisel koosolekul otsustati kuulata kooli direktori eelarvet tutvustavat sõnavõttu, 

arutada IT-ga seotud küsimusi, kuulata M. Bogensi ülevaadet ÕOV tööst, kinnitada 

ÕOV põhikirja muudatused ning arutada samuti hoolekogu liikmete koolitamise 

võimalusi. 

V. Reimaa: Vaja oleks hoolekogul kujundada seisukoht nn keldriprobleemi 

lahendamise kohta. Probleem seisneb maneeži kasutamises. Ametlikult seda ruumi 

õppetööks kasutada ei tohi, kuid siiani on seal toimunud spordikooli 

kergejõustikutreeningud. Samas pöördusid sügisel minu poole poisid, kes olid 

huvitatud maneeži rula- ja trikijalgrattaraja ehitamisest. Sai neile luba antud ja poisid 



kasutavad maneeži päris aktiivselt. Poistel tekkisid lahkhelid kergejõustikutreeneriga, 

sest nende tegevuse tulemusena kippus kergejõustikuala muutuma väga prahiseks. 

Poistega on räägitud ning olukord on paranenud, kuid kergejõustikutreener ei ole nõus 

poistega ruumi jagama. Oleks vaja hoolekogu seisukohta. 

Arutelu käigus jäi valdavaks seisukoht, et poistele peab andma võimaluse oma 

ülejäävat energiat mõistlikult kulutada. ÕOV esindaja lubas mõlema poolega rääkida. 

OTSUSTATI: seisukoht kujundada järgmisel koosolekul. 

Ettepanek: hoolekogus arutada kooli sööklaga seonduvaid probleeme, tutvuda 

abiklasside tööga, saada infot ka algklasside maja ja spordikompleksi valmimise 

kohta. 

4. Hoolekogu liikmete töövaldkondade jaotamine 

OTSUSTATI: hoolekogu töövaldkonnad jaotada järgmiselt: 

• hoolekogu dokumentatsioon – Külli Nõmmiste 

• kooli söökla töö organiseerimine, menüü, sanitaartingimused – Artur 

Põld 

• töötervishoid, töö-, elektri- ja tuleohutus; ehitus ja remonditööd – Kalle 

Pirk 

• kooli probleemid (õpilaste, õpilaste-õpetajate vahelised probleemid 

jne) – Voldemar Berelkovski ja Liivi Kibin 

• side Jõhvi Linnavalitsuse ja volikoguga – Kalmer Puul 

• õpilasesindusega seonduv – Mathis Bogens 

• kooli personal, pedagoogide kvalifikatsioonile vastavus, atesteerimis-

komisjoni töö – Jelena Tjurtjumova 

 

 

         Külli Nõmmiste 

Koosoleku juhataja           Protokollija 


