
Jõhvi Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr 5  

22. september 2009  

Algus: 18.00  

Lõpp: 20.00  

  

Kohal: Kalle Pirk, Mari-Liis Randmer, Tea Allikmäe, Lembit Kriisa, Külli Nõmmiste, Liivi  

Kibin.  

Puudusid: Jelena Tjurtjumova, Artur Põld, Kristelle Kaarmaa.  

Kutsutud: Ivo Tupits, Ain Iro.  

  

PÄEVAKORD:  

1.  kokkuvõte 2008/09 õ.-a.-st   

2.  valmisolek käesolevaks õppeaastaks   

3.  kooli arengustrateegia järgmiseks 10 (15) aastaks   

4.  tagasiside sisehindamise aruandele   

5.  muud küsimused  

  

1.  Kokkuvõte 2008/09 õ.-a.-st   

Ivo Tupits: täna sai lõpp pandud, sest täna oli õppenõukogu, kus tehti kokkuvõte eelmise  

õppeaasta õppe- kasvatustöö tulemustest. Anti hinnang „hea“. Riigieksamite pingereas olime  

umbes 270-st koolist 124-ndad. Oleme justkui keskmised, aga esimene ots on eest ära läinud.  

See puudutas siis gümnaasiumi tulemusi. Põhikooli keskmised tulemused on enam-vähem  

vabariigi keskmisega rohkem kooskõlas. Põhikooli lõpetasid kõik õpilased, kes nimekirjas 
olid,  

gümnaasium jäi ühel õpilasel lõpetamata. Üle pika aja suudeti teha kooliaasta kohta ka 
korralik  

aruanne.   

Kalle: Mitme aasta tulemused aruandes välja toodud? Kommenteeri.  

Ivo – viie viimase aasta tulemused.  

Arutelu õppetöö tulemustest ja õpilaste puudumisest.  

Ivo - Ainesektsioonid said uuesti ellu kutsutud ja on elujõulisemad kui aasta tagasi. Koostöö  

erinevate tasandite ja tasemete vahel.   



Ürituste poole pealt – kooli juubeliga saime ilusti maha. Elasime õnnelikult üle ka 
spordihoone  

ehituse.  

Kalle: lapsed on spordihoones tunnis sokkides?  

Ivo: võivad olla ka mittemäärivad sisejalatsid.  

Lembit:  Vastuvõetute nimekiri– kool näitas, et see reegel, mille kool kehtestas, ise seda ei 
täida.  

Lõpuks võtsime vastu kõik kahelised ja testi tehti nagunii mitu korda.  Ivo on segaduses.  

Lembit: Kui palju läks põhikooli tugevaid  lõpetajaid mujale?  

Ivo – kaotasime üks 3-4 inimest.  

Kalle – palju väljast juurde tuli?  

Ivo – samuti vähe – 7-8 inimest.  

Ivo – oktoobrist käivitub viie kooli projekt Jõhvi koolide baasil sellise omamoodi teaduskooli  

loomiseks. Kaasatud on meie kool, Jõhvi Vene Gümnaasium, Toila Gümnaasium, Iluuka  

Põhikool ja Mäetaguse Põhikool. On mõeldud just 7. – 9. Klasside õpilastele ja loodetavasti  

tutvustab selle projekti käigus meie kooli tugevamatele põhikooliõpilastele ümberkaudsetest  

koolidest, tuues neid niimoodi meie kooli gümnaasiumiosasse. Projekti rahastatakse EL 
fondist.   

  

2.  Valmisolek käesolevaks õppeaastaks   

Sel õppeaastal on ka mõned muudatused. Pikapäevarühma teevad pikapäevarühma kasvatajad  

(2). Neli uut inglise keele õpetajat. Ain alustas 20. augustist, Tiina tõstsin üle vanglaõppesse 
ja  

haiglaõppesse, Kadi koormus läks ka ümbertõstmisele.  

Sööklas muudatus – gümnaasium maksab oma toidu eest ise, põhikooli lõpuni saavad tasuta.  

Liivi – mismoodi käib gümnaasiumis toiduraha maksmine.  

Ivo – maksta tuleb kuu peale ette.  

Spordihoone on samuti käivitamisvaludes, mingil hetkel asi normaliseerub. Uue õppeaasta 
poole  

pealt oleme prioriteediks tõstnud puudumiste teema, gümnaasiumis käivitatud harud ja et  

koostöö Virumaa Kolledžiga käivituks konkreetselt.  

Ain – õppekava vajab kohendamist. Tahame arutada valikainete (ümber)valimist üle  

gümnaasiumi. Rõõmustav on, et sügisel oli rohkem õpilasi kui kevadel.   



Tea – kas tunniplaanis on tund rahvatants?   

Ain – ei ole õppekava osa, aga on lipikuna tunniplaanis.   

Tea – kuidas paberi muretsemisega on? Lapsed koguvad paberiraha.  

Ivo – pidime tegema valiku osade töövihikute osas ja osad õpetajad kukkusid siis tellimata  

jäänud töövihikuid paljundama. Probleem on lahendatud.  

Külli – see asi nüüd nii roosiline ka ei ole selle paberiga nagu direktor üritab näidata. 
Tegelikult  

juba paar aastat saab iga õpetaja paljunduspaberit täpselt ühe paki poolaastas. Mida on selgelt  

liiga vähe. Minul isiklikult kulub vähemalt 6 pakki aastas. Vahe peab kinni maksma kas  

lapsevanem või õpetaja omast taskust. Mina olen siiani ise paberit ostnud, osad õpetajad  

koguvad õpilastelt raha.  

Arutelu paberikulu ja kooli rolli üle õpetajate paberiga varustamises. Hoolekogu üldine 
seisukoht  

on, et õpetaja ei pea paberit oma raha eest ostma ja et paberiga varustamine on siiski kooli  

kohustus.  Liivi – mille alusel valik tehakse, missugused töövihikud valitakse.  

Ivo – õpetajad teevad valiku.  

Külli – õpetajad teevad tõesti valiku, aga tellitavate materjalide loetelust ridade 
mahatõmbamisel  

ei peeta kellegagi nõu. Neid asju saab ka tsiviliseeritumalt ajada.  

  

3.  Kooli arengustrateegia järgmiseks 10 (15) aastaks   

Ivo – keskne strateegia on ikka maakonna keskse gümnaasiumi poole liikumine. Oleks vaja  

jõuda selleni, et gümnaasiumi kohtadele oleks konkurss. Arengukava tahaks saada kevadeks  

kaante vahele. See on minu kõige suurem ülesanne selleks aastaks. Samuti on sellega seotud  

näiteks õppekava kohendamine ja muude küsimuste, näiteks õpikute uuendamise  

reglementeerimine.  

Kalle – pole päris ühes kaalukategoorias – õppekava uuendamine ja arengukava eesmärgid.   

Ivo – jah, eesmärgid arengukavas peaksid olema pikaajalisemad.  

  

4.  Tagasiside sisehindamise aruandele   

Ivo –  Segaste aegade ja muude asjade tulemusena on meil järgmine kohustus 2015. Viimasest  

versioonis koos hindajaga võtsime välja parendustegevused. Need parendustegevused saavad  



arengukava aluseks. Üldjuhul oli see aruanne positiivne. Olen koostamise ajal näinud ka 
muude  

koolide aruanded, siis võin öelda, et meie aruanne sai asisem kui nii mõnegi teise kooli oma.  

Kuueaastane sisehindamise perioodi seadmine oli kaudselt samuti hinnang meie tööle.  

  

5.  Muud küsimused  

Lembit: kas kooli kodulehekülje saaks informatiivsemaks?  

Ivo – töötame selles suunas.  

Arutelu kooli olemasoleva kodulehekülje puudustest ja mitte nii suurtest puudustest.   

Kalle: puhvet?  

Ivo: esialgu töötab.  

OTSUSTATI: järgmine hoolekogu koosolek toimub 10. novembril 2009 kell 18.00 
koolimajas.  

Gümnaasiumi õpilaste toidupäeva maksumus. 

OTSUSTATI: kinnitada gümnaasiumi õpilaste toidupäeva maksumuseks 11.47. 

 

  

  

         Kalle Pirk             Külli Nõmmiste  

Hoolekogu esimees                   Protokollija 


