Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 15
16. september 2008

Algus: 18.00
Lõpp: 19.30

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

PÄEVAKORD:
1. Vangalaõpe
2. Valmisolek uueks õppeaastaks
3. Kooli vastuvõtu kord
4. Muud küsimused

1. Vanglaõpe
20. augustist sai selle asjaga tegelema hakatud, siiamaani on sellega pidevalt tegeletud.
Rahastamisküsimus seisis üleval, pole küll näinud veel ametlikke pabereid, aga loodan, et
lähiajal saab see korda. Vene poole pealt ei ole probleemi, inglise keel ja muusika või
kunstiõpetus, eestikeelse õppe poole pealt inimesi väljastpoolt kooli saime ainult 2 inimest
ja käivad ainult meie enda inimesed, seega inimeste koormused on endiselt suured. Ise
loodan seda, et maakoolides õpilaste arv väheneb ja ehk seetõttu ollakse rohkem
huvitatud. Kardetakse ka vanglakooli kui sellist ja selle korraldust.
Volli – mina saan nendega hakkama, ainult kümnendikud on pisut hullemad, aga nad
ilmselt isoleeritakse.
Kalmer – tundide ajad?
Ivo – neil on tunnid hommikuti ja siis veel õhtupoolikuti.
Liivi – mis klassid seal on?
Ivo – alates viiendast.
Kalle – mida see Jõhvi Gümnaasiumile annab.
Ivo – esiteks annab õpilaste arvu, lisaks peaks pearaha pealt natuke rohkem sisse tooma
kui välja viima.
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2. Valmisolek uueks õppeaastaks
Iga päev tuleb üllatusi. Ehitajad väidavad, et teevad 1,5 kuuga vana võimlaosa ära, aga ma
ei usu. Meil pole praegu praktiliselt pesemisvõimalusi. Pidi tulema sinna mingi pump, mis
pidi lahendama alumiste duširuumide probleemi. Poiste tööõpetus toimub sellest aastast
kutsekoolis. Neil on seal väga head baasid ka tüdrukute tööõpetuseks. Poiste tööõpetuse
klassidega on see asi, et meil on algklassidele üks ruum puudu, teeme ühe klassi sinna
poiste tööõpetuse puidu poole peale. Vahekorrusele tuleb nagunii üks korrus peale
ehitada, et sinna teha auditooriumid.
Kalle – kui suurt kahju tegi üleujutus.
Ivo – kõige suuremat kahju tegi elektrikilbis. Üht-teist vahetasime ära. Üldiselt kardan
kõige rohkem ujula elektroonikat, mida pole veel proovinud.
Kuidas lahendada kooliesisel parklal parkimine? Majast 5 meetrit peab hoidma vaba. Idee
on selline, et paneme selle parkimiseks üldse kinni.
Kalle – kuidas õpetajatega on?
Ivo –
3. Vastuvõtukord
22. augustist õppesekretär Heli Ferschel. Vastuvõtukord on tema käes. Linnas vaadati ka
kord üle. Teeme kuu jooksul valmis ja esitame arutamiseks. Lävend läheb ühesuguseks.
Põhimõtted jäävad samaks. Augustis olid täiendavad katsed. Tuli juurde kolm poissi.
4. Muud küsimused
Informatsioonina, aasta lõpuni saab ka gümnaasium tasuta süüa.
Viimane koosolek toimub 7. novembril pubis „Kompromiss“
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