Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 10
28. august 2007

Algus: 18.00
Lõpp: 19.55

Kohal: Aita Tulko, Kalmer Puul, Külli Nõmmiste, Liivi Kibin, Jelena Tjurtjumova,
Voldemar Berelkovski, Kalle Pirk, Mathis Bogens.
Kutsutud: Ivo Tupits
Puudusid: Artur Põld.

PÄEVAKORD
•

Hoolekogu liikme volituste lõppemine.

•

Tutvumine direktoriga

•

Kooli valmisolek uueks õppeaastaks:
- ruumid, õppevahendid
- personal
- 1. ja 10. klassid

•

Muud küsimused

•

Hoolekogu liikme volituste lõppemine.

Kalle – Aita oli mures, sest tema laps läks meie koolist ära, et mis temast nüüd saab.
Kalmer – kui sa ei taha enam hoolekogu liige olla, siis pead kirjutama avalduse.
Lastevanemate üldkoosolek teeb otsuse, hea oleks, kui valiks kaks inimest, sest siis oleks
üks varus just selliste juhtumite puhuks.
•

Tutvumine direktoriga

Ivo: lõpetanud 86 Puurmani keskkooli, 94 tööõpetuse ja koolikorralduse eriala. Alates
sellest ajast Rakvere Põhikooli direktor. Kool avati sisuliselt samal aastal, alustasin kooli
ülesehitust nullist. Sai koolile taotletud ja ehitatud juurdeehitus. Elasime üle mitu
arenguetappi, jõudsime selleni, et

hakkasime väga palju rõhku pöörama info-

tehnoloogiale. Viimasel aastal käivitasime ühtlustatud kooliriietuse. Viimased 4 aastat oli
minu jaoks minu töö selles koolis tehtud. Püüan igati gümnaasiumile kasulik olla
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Kalmer: ka Rakvere Põhikoolis oli tihe koostöö hoolekoguga, meil on tõhus ja toimiv
hoolekogu. Oled augusti algusest ametis, missugune on sinu arvates väga hea kooli väga
hea hoolekogu roll?
Ivo: tõepoolest ka meie hoolekogu oli seal väga töine ja toetav. Meil oli koostöö
vastastikuse usalduse printsiibil.
Kalmer: meil on hoolekogus kaks volikogu liiget, kes mõlemad on ka komisjonide
esimehed.
Mathis: tulite uude kooli, mis tunne on, missugused on hirmud?
Ivo: ega tunne väga hea ei ole, tööd on palju ees. Ma pean kõigepealt ennast asjadega
kurssi viima, ei saa hakata rapsima. Ootan teid (õpilasesindust) väga enda juurde asju
arutama.
•

Kooli valmisolek uueks õppeaastaks

Ivo: osaliselt on õpetajatekohad täidetud, osaliselt koormused ümber mängitud. Poiste
tööõpetus ootab homset telefonikõnet – on lootust kutsekoolist saada inimene. Lootsin, et
saab eelkutseõppe raames kasutada nende baase, aga väidetavalt on baasid ära viidud.
Kolm kümnendat klassi (25, 25 ja 24) ning kaks esimest (mõlemad 21).
Üleminek oma köögile ja oma koristamisele. Koristusleping lõppes ära ja kuna riigihanget
ei korraldatud, siis ei olnud lihtsalt midagi teha. Inimesed on olemas, aga kardan inimeste
liikumist, sest palgad on väikesed. Köögitöötajate palk viiakse 10.27-st välja. Toit läheb
kindlasti paremaks.
Kalmer: kooli toitlustamiseks neli inimest?
Ivo: viis
Kalmer: koristusel üheksa inimest?
Ivo: nii ta on vist jah
Kalmer: kui köögi personal jääb praktiliselt samaks, kas siis ikka läheb paremaks? Millal
söökla tööle hakkab?
Ivo: põhikooli lapsed saavad 3. septembrist süüa. Mina võtaks raha ette. Ma tahan enne
näha, kuidas teie senine süsteem toimib.
Kalmer: majandusjuhataja on kahe kooli peale, kas pead seda õigeks?
Ivo: Jõhvi Varahaldusel pidi olema pankrotimenetlus, siis saame koolile täiskoha tagasi.
Mida konkreetne inimene otsustab, seda ei tea.
Kalmer: missugune on õppealajuhatajate vaheline tööjaotus?
Ivo: käskkiri on tegemata, Kadil on algklassid, haiglaõpe, abikool, Tiinal on kõik
ülejäänu.
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•

Muud küsimused

1. Aasta Õpetaja konkurss
OTSUSTATI: toetada Priit Palmeti kandidatuuri esitamist Aasta Õpetaja tiitlile

2. Toidupäeva maksumus
OTSUSTATI: kinnitada järgmised toidupäeva maksumused:
Gümnaasium toidupäeva maksumus 10,27
Pikkpäev

6,00

2. Järgmine hoolekogu koosolek
OTSUSTATI: järgmine koosolek toimub 23. oktoobril 2007 kell 18.00 järgmise
päevakorraga:
1. abituriendid, kes kuhu läks
2. kokkuvõte hoolekogu tööst
3. hoolekogu tööplaan
4. õpilasesinduse tööplaan
5. eelarve projekt
6. muud küsimused

Kalle Pirk

Külli Nõmmiste

Hoolekogu esimees

Protokollija
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