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PÄEVAKORD 

1. Abiklasside ja toimetuleku klassi töö tutvustamine (abiklasside õpetajad) 

2. Lahtiste uste päev (direktor) 

3. ÕOV töö tutvustus ja uue põhikirja kinnitamine (Mathis Bogens) 

4. Tutvumine kehtiva Jõhvi Gümnaasiumi arengukavaga, info Jõhvi valla ja 

kooli järgmise arengukava koostamisprotsesside kohta (direktor, Kalmer Puul) 

 

Informatsioon hoolekogu koolitusest. 

K. Pirk - täitsin kodulehel avalduse, aga täna kella viieks veel vastust pole. Kui 

vastuse saan, siis võtan ühendust, et kokku leppida kuupäevad jms. Siis vaatame 

edasi. 

1. Abiklasside ja toimetuleku klassi töö tutvustamine (abiklasside õpetajad) 

Pille Tamm – olen 7-9 liitklassi juhataja, eripedagoog. Maaris Virkus – 8. klassi 

juhataja - eripedagoog, logopeed. 

K. Puul – kuidas need lapsed siia saavad? 

P. Tamm – psühhiaatri diagnoosiga, logopeed vajadusel paneb lisaks kõnediagnoosi. 

V. Berelkovski – vanemad reeglina ei taha. 

P. Tamm – kui nad näevad, et laps tavaprogrammiga üldse edasi ei jõua, mis siis 

teha… Meil on näiteks hästi palju tööõpetuse tunde, sest see arendab motoorikat. 

M. Virkus – ja ka tööoskusi läbi tööõpetuse. 

P. Tamm – siin eraldi õppides saab laps eduelamuse, tal tõuseb enesehinnang. 

Tavakoolis tema enesehinnang on nii madal, et see kutsub kaasa ka käitumisraskused. 

M. Bogens – palju õpetajaid on? 
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M. Virkus – 3 klassiõpetajat ja 2 abiõpetajat, pluss need, kes annavad tunde nagu 

muusikaõpetus, kunstiõpetus jne. 

A. Põld – kuidas ruumidega? 

M. Virkus – väga kitsas. 

A. Põld – kas teil on palgavahe tavakooli õpetajatega? 

P. Tamm – palk on sama. 

Mis on saanud kevadistest lõpetajatest? Osa õpivad Astangu toimetulekukeskuses, 

osad käivad Puuetega Inimeste Päevakeskuses. Tegelikult Jõhvi Ametikool pakub 

võimalust õppida neil õpilastel teatud erialadel, kuid praegu avatakse ainult 

venekeelsed grupid. Kas on võimalik liita nad mingi grupi juurde, aga individuaalse 

õppekavaga?  

K. Puul – riik finantseerib nii palju kui lapsi on, kutsekoolil pole alla grupitäituvuse 

piiri rentaabel, tahetakse tõenäoliselt, et omavalitsus maksaks siis vahe kinni. Oleks 

kutsekoolile kasulik? Jah, tegelikult küll. 

K. Puul – kui suur on õpetajate koormus?  

M. Virkus – 22 tundi nädalas. 

2. Lahtiste uste päev (M. Bogens, K. Nõmmiste) 

M. Bogens – kell 8.00 ÕE korraldas lahtiste uste päeva, esindatud olid Sillamäe PK (7 

õpilast), Mäetaguse PK (3 õpilast), Kohtla PK (9 õpilast), Illuka PK (8 õpilast) ja 

Järve Gümnaasium (1 õpilane). Tutvustasime kooli ruume, külastasid tunde –  

geograafia, keemia tundi. Kirjutasid essee – siis said süüa, pärast jätkus aulas, kavas 

oli kooli tutvustus ja väike kontsert, kus õpilased esinesid, tutvustasime kooli üritusi. 

Siis saatsime kõik õpilased koju ja kõik olid õnnelikud. 

K. Nõmmiste – arvutiklass on praegu selline koht, millega võib kooli reklaamida, 

seetõttu sain ma ülesandeks sisustada lahtiste uste päevaliste aega arvutiklassis. 

Toimus PowerPointi baasil trips-traps-trulli mäng, kus olid küsimused ja vastused 

Jõhvi kooli kohta, kusjuures võistkonnad pidid vastust kas uskuma või mitte. Õige 

arvamuse korral said tabelisse oma rühma märgi (x või o), võitjatele olid auhinnaks 

šokolaadid. Lisaks sellele toimus veebipõhine orienteerumismäng Jõhvi linna kaardil 

– läbisid kontrollpunkte ja kogusid tähti, õigetest tähtedest moodustus lause ja kiireim 

lause arvaja sai auhinnaks T-särgi. 

3. ÕOV töö tutvustus ja uue põhikirja kinnitamine (Mathis Bogens) 

ÕE on tore kooli õpilaste seltskond, kus on liikmeteks kooli aktiivsemad õpilased. 

Hakkame korda pidama, korraldame pidusid. Kooliraadio käib ka meie alla. Sel reedel 
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on pidu - muusika karika meie oma versioon, võistlevad meie oma kooli õpilastest 

bändid. Kuus on keskmiselt üks-kaks üritust. Rohkem ei jõuagi, õpilased ei tule 

kohale. Spordipäevad korraldavad ka ÕE liikmed, lahtiste uste päevad jne. Info 

toimetamine õpilasteni. Esinduses viiekümne liikme ringis – nimekiri eilse seisuga. 

Järgmisest aastast tahame võtta ka koolilehe tegemise oma õlule. Võtame osa ÕE-te 

üldkoosolekust Tallinnas. Eelarve on 3500 krooni. 

V. Berelkovski –Viru 5? Eesti keskkoolide kokkutulek? 

M. Bogens –selle teeme järgmisel aastal ära. 

K. Puul – koolivalve projekt? 

M. Bogens – viimastel nädalatel väga tugev töö selles liinis, külas käis uus 

projektijuht Ülle Saariste. Põhiasi oli paika panna tugiisikud. eesmärk julgustada 

õpilasi minna õpetajate juurde rääkima, kui on probleem (keegi kiusab vms). Õpilased 

ei usalda õpetajaid. Projektijuhti hämmastas see, et õpilased ei usalda õpetajaid. 

Tahame septembrist käivitada. 

K. Puul – vabariiklikud esindajad tulid vallavalitsusse kontakte looma. Leidsin, et JG 

võiks olla Ida-Virumaal olla pilootkooliks. 

M. Bogens – perspektiivis peaks ennetama probleeme. Tegime küsitluse, mis hõlmab 

5. – 11. klassi.  

ÕE Põhimääruse arutelu: 

väga palju arvamusi ebakorrektse sõnastuse kohta, välja punkti 3.2.2 teine pool, 

küsimus küsitluste läbiviimise kohta,  

OTSUSTATI: 

põhimõtteliselt heaks kiita, saata keelelisse korrektuuri. 

M. Bogens: uudis – TÜ Haapsalu Kolledži projekt, teeb koostööd R2-ga ja nende 

veebiraadioga, meie oleme üks osalevatest koolidest. Paremad saated lähevad eetrisse 

R2 veebiraadios, parimad R2 otse-eetris. 

4. Tutvumine kehtiva Jõhvi Gümnaasiumi arengukavaga, info Jõhvi valla ja 

kooli järgmise arengukava koostamisprotsesside kohta (direktor, Kalmer Puul) 

Praktiliselt ainuke vallaasutus, millel on kehtiv arengukava. Käib ka valla arengukava 

tegemine, selle käigus vaadatakse üle ka koolide arengukavad 2007 – 2010 (13). JG 

arengukava uuendamisele või täiendamisele. Valla arengukava peab minema juunis 

volikokku esimesele lugemisele, seega on tempo väga kiire ja tegevus toimub 

pööratud järjestuses. Et kuna visioon tuleb kirjutada aastani 2013 – mitu kooli Jõhvi 

jätta? Vabariigis on tendents eestikeelsele gümnaasiumiharidusele. Üks versioon – 
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kaks põhikooli, eesti ja vene ja kolmandaks kooliks oleks ainult gümnaasiumi-

klassidega gümnaasium.  

 

 

 

Kalle Pirk        Külli Nõmmiste 

Hoolekogu esimees           Protokollija 


