
Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL  nr. 11  

30. november 2010 

Algus: 18.00   

Lõpp: 20.00 

Kohal: Tea Allikmäe, Lembit Kriisa, Kalle Pirk, Teet Enok, Kristelle Kaarmaa. 

Puudus: Irina Tjurtjumova, Külli Nõmmiste, Heidy Roosimägi. 

Kutsutud: Ivo Tupits. 

Koosoleku juhataja: Kalle Pirk 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. E-kooli toimimine 

2. Kooli eelarve ülevaatamine 

3. Kooli arengukava. 

4. Kooli põhimäärus. 

 

Kalle: Hoolekogu poolt avaldan tänu kõikidele isadele, kes osalesid Jõhvi Spordihallis 

isadepäeva üritusel. Samuti suur tänu ürituse korraldajatele.   

 

1. E-kooli toimimine 

 

Ivo: Õpetajad on tänaseks uue  süsteemiga ära harjunud, e-koolis on olemas kontrolltööde 

plaanid jmt. 

Kalle: Kas õpetajatel on seoses uue e-kooliga tööd rohkem? 

Ivo: On, aga küllap e-kool täiustub ja näiteks õpilastele ei pea edaspidi teateid jmt üksikult 

märkima. Erinevad koolid on e-kooli asemel hakanud uut alternatiivi otsima, aga tõenäoliselt 

ei tule sellest midagi välja. 

Tea: Mina lapsevanemana olen uue e-kooliga ära harjunud. 

 



Ivo: Mida sina Kristelle, kui õpetaja, oskad  uue e-kooli kohta öelda? 

Kristelle:  Õpetajana olen e-kooliga rahul, ainus miinus on see, et teateid pean klassile 

sisestama ükshaaval, st igale õpilasele eraldi. 

 

2. Kooli eelarve ülevaatamine 

 

Ivo: Eelarve poole pealt midagi head ei ole. 2009. aastani eelarve kasvas, siis tehti kärbe ja 

kusagil 600 000 krooni võeti raha meilt vähemaks. Seega 2010. aastal pidime hakkama saama 

pea ühe miljoni krooniga vähem. Välja tuleme, aga kärped on tehtud infotehnoloogia, 

inventari ja remondi poole pealt.  

Tea: Kas õpetajad pidid palgata puhkust võtma? 

Ivo: Ei, see on ajakirjanduses suureks puhutud teema. 

Tea: Õpetajate palgaraha peab olema riigi poolt ette nähtud. Kas soojuse hinnatõus 2011. 

aastal on eelarvesse sisse arvestatud? 

Ivo: Vajadusel tehakse lisaeelarve ja raha antakse juurde. 

Lembit: Ka vee hinnatõus võib peagi meid tabada. 

Ivo: Lõpeb arvutite rent ja see teeb olukorra pisut paremaks. 

Tea: Kas omatulu jääb koolile? 

Ivo: See, mis ületulust üle jääb, selle saame endale. 

Tea: Kas käsitöölaada Viru Nikerdaja korraldamise eest kooli ruumides ka renti makstakse? 

Ivo: Selle väikese ürituse eest ei võta me raha. 

Tea: Kas võrreldes Jõhvi Vene Gümnaasiumiga koheldakse sind raha osas võrdselt? 

Ivo: Jah. 

OTSUSTATI: Kiita hoolekogu poolt heaks kooli 2011. aasta eelarve. 

 

3. Kooli põhimäärus 

 

Kalle: Kuidas elukestev õpe koolis välja näeb? Tahaks  selle kohta ühte kooliga seotud näidet. 

Ivo: See on pigem suhtumise asi, et peale kooli lõpetamist soovitame õpilasel kindlasti oma 

kooliteed jätkata. 

Teet: Kas on suuri muutusi tehtud? 

Ivo: Muutused on pigem nimetuste osas. Lisada tuleb põhimäärusesse, et meil on vanglaõppe 

korraldamise õigus. 

Teet: See on rohkem formaalsuse osa. 



Tea: Klassis õppivate laste arv tekitas küsimusi. 

Ivo: Põhikoolis on lubatud 24 õpilast klassis, erandkorras saame 26 last klassi panna, kui on 

rohkem, siis tuleb uus klass avada. Saame välja jätta väljaspool meie valda õppijad. 

Tea: Kui poole aasta pealt tuleb õpilasi juurde ja õpilaste klassi täituvus on täis, mis siis saab? 

Ivo: Siis tuleb avada uus klass. 

Kalle: Kas kooli pidaja kinnitab gümnaasiumiastmesse vastuvõtu korra? 

Ivo: Selle kinnitab tõesti kooli pidaja. 

Kalle: Nagu ma aru saan õpilane hüvitab materiaalse kahju siis, kui on saanud täisealiseks, 

ülejäänud juhtudel maksab kahju kinni lapsevanem. 

Ivo: Jah. 

OTSUSTATI: Kiita hoolekogu poolt heaks kooli põhimäärus. 

 

 

4. Kooli arengukava 

 

Ivo: Majandusvajaduste poole pealt on enamus asju tehtud, lahendamata on garderoobi, kooli 

sissepääsu ning uue auditooriumi rajamise küsimus. Mida teie juurde lisaksite? 

Teet: Mida garderoobi osas silmas pidasid? 

Ivo: Eelkõige tuleb teha korralik sissepääs, siis saaks mõelda, mida garderoobide osas ette 

võtta, kas teha nagu teatris riiete vastuvõtt või midagi muud. 

Teet: Peab paluma projekteerija abi. 

Teet: Aga, kuidas on lood fassaadi renoveerimise rahadega? 

Ivo: Vajalik taotlus on tehtud ja raha saamine alles selgub. 

Tea: Mis on ujulast saanud? 

Ivo: See pole enam meie valduses. 

Teet: Mis on saanud jõusaalist? 

Ivo: Rentnik maksab oma raha igakuiselt. 

Kalle: Räägi ise julgemaid ideid, mida soovid ellu viia. 

Ivo: Õuesõppeklassi võiks rajada, samuti on idee teha katusealusega rataste hoidla. 

Tea: Mida on mõeldud teha kooli kiusamise ärahoidmiseks? 

Ivo: Paigaldada kaamerad, need on meil suures osas juba olemas. 

Ivo: Ühesõnaga lisaks nimetatule on soov esmalt rajada uus garderoob ning gümnaasiumi 

osale kaldauditoorium. 

Kalle: Keemiaklass on uuendatud, aga mis saab ülejäänud klassidest? 



Ivo: Bioloogiaklass, raamatukogu ja arvutiklass saavad parema ilme. 

Tea: Info ja koostöövõrgustikku peaks lisama ka lapsevanemad. 

 

OTSUSTATI: Kooli arengukava ülevaatamist jätkata 11. jaanuaril 2011. aastal kell 18.00 Jõhvi 

Gümnaasiumis. 

 

Kalle Pirk                                                                               Kristelle Kaarmaa 

Hoolekogu esimees                                                                Protokollija 


