Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 2
29. märts 2011
Algus: 18.00
Lõpp: 20.00
Kohal: Tea Allikmäe, Kalle Pirk, Külli Nõmmiste, Heidy Roosimägi, Teet Enok, Raino
Erlich, Lembit Kriisa, Kristelle Kaarmaa.
Puudus: Jelena Tjurtjumova
Kutsutud: Ivo Tupits, Heli Ferschel.
Koosoleku juhataja: Kalle Pirk

PÄEVAKORD:
1. INNOVE projekti ülevaade
2. Vargusjuhtumid spordihoone riietusruumis
3. Ülevaade kooli arengukava valmimisest
4. 9. ja 12. klassi lõpuaktustega seonduv
1. INNOVE projekti ülevaade
Heli: Ükski etapp projektis pole veel ära lõppenud, välja arvatud õppekavade koostamine.
Kohe on lõppemas õpetajate koolituse etapp. Õpetajatele on käinud esinemas väga erinevad
lektorid, mitmed koolitused on läbi viidud Jõhvi Gümnaasiumis, seetõttu on koolitustel
saanud osaleda ka paljud meie enda kooli õpetajad. Viimati esines koolivaheajal õpetajatele
kriisinõustaja Tiina Naarits. Teaduskooli osa on käivitunud, õpilased on kokku saanud kahel
korral ning üks kord on neil teha tulnud iseseisev kodune töö. Koolivaheajal esines õpilastele
külalislektor TTÜ Biorobootika keskusest, kes tutvustas keskuse tööd ning rääkis robotite
teemal. Rõhutan, et projekti eesmärk on eelkõige avardada õpilaste silmaringi, mitte neid
õppetööga üle koormata. Peamine on see, et õpilased näevad ja kuulevad ka midagi muud,
mis on

õppekava väline. Järgmine kohtumine õpilastel toimub juba maikuus Tallinna

loomaaias Aleksei Turovskiga. Planeeritud on juunikuus viia Otepääl läbi suvepäevad.

Kalle: Kui palju osaleb teaduskoolis õpilasi?
Heli: Lõime 65 kohta, soovijaid oli esialgu rohkem. Tööle asudes vähenes õpilaste arv, kuna
vastu võetud 65-st õpilasest ei alustanud kõik õpinguid teaduskoolis. Küllap on neil õpilastel
probleeme nii distsipliinist kinni hoidmise kui ka oma aja planeerimisega.
Tea: Palju osaleb projektis Jõhvi Gümnaasiumi lapsi?
Heli: Seda ma antud hetkel täpselt ei tea.

Kalle: Mis aines on hetkel vabu kohti?
Heli: Matemaatika rühm läks kohe täis, vähe on õpilasi näiteks geograafias ja füüsikas.
Tea: Kas suvepäev on kõigile ühine?
Heli: Jah, seal on nii ühistegevusi kui ka ainerühmade siseseid üritusi.
Tea: Väga vahva, jätkake samas vaimus.
Heli: Samas ootame soovitusi heade lektorite osas, kes võivad olla pärit ka näiteks Ida Virumaalt.
2. Vargusjuhtumid spordihoone riietusruumis
Ivo: Käisin asja uurimas ja valvekaamerate kaudu midagi ei tuvastanud, sest need on
paigutatud üpris halva koha peale.

Kalle: Kas riietusruumi lukku ei saa panna?

Ivo: Tundide ajal riietusruumi ei lukustata.
Tea: Kas riietusruumid on läbikäidavad?

Teet: On küll läbikäidavad. Samas saab võtta kapi, kuhu asjad panna, aga neid kõigile ei jagu.
Ega suurt midagi siinkohal teha ei saa, sest nagunii käib pidev inimeste läbivool ja kõikidele
kappe ei jagu.
Tea: Tõenäoliselt on raha mitmel korral varastanud isik tüdruk ja oma trennikaaslaste
seltskonnast. Tüdruk võib ta seetõttu olla, sest tean ka juhtumit, kus on ära võetud ühel
tüdrukul sõrmus. Tõenäoliselt poisid ei tule sõrmust varastama.
Raino: Lastele tuleb rõhutada, et raha ei ole soovitatav jätta tasku, kuna sellest võib lihtsalt
ilma jääda.

Tea: Riietusruumi ustele tuleks panna hoiatavad sildid, et on oht asjade kadumiseks.
Ivo: Selle ettepaneku saan ma edasi öelda.
3. Ülevaade kooli arengukava valmimisest

Ivo: Musta materjalina on kokku 36 lehte, saatsin selle konsultandile, kes tegi omapoolseid
parandusi ja andis soovitusi kärbeteks. Kusagil 2-3 nädala pärast on dokument küps
avalikkusele tutvustamiseks.
Teet: Olen kindel, et Kohtla-Järve koolireform mõjutab sinu tegevust.
Ivo: Järgnevalt tuleb hästi läbi mõelda, millistele õpilastele panustada.

Teet: Sul ei ole ruumi ju koolis.
Ivo: Just, see on tõsine probleem. Kokku põhikooliastmesse võiksime maksimaalselt vastu
võtta täiendavalt 40 õpilast.
Külli: Paratamatult läheb tulevikus kitsaks, meile jääb kaks põhikooli, üks eesti- ja teine
venekeelne, ning üks gümnaasium.

4. 9. ja 12. klassi lõpuaktustega seonduv
Ivo: Eelmisel esmaspäeval oli koolis kokkusaamine 9. ja 12. klassi õpilaste vanematega. Minu
seisukoht on selline, kuna kooli rahaline seis on üpris nutune, siis seetõttu ostaksin ma
eelisjärjekorras kooli uue projektori ja ei loovutaks seda nappi raha lõpuaktuste
korraldamisele kontserdimajas.
Kalle: Koosolekul rääkisid füüsika klassi renoveerimisest, mitte projektori ostmisest.
Ivo: Tõin selle näiteks jah. Kooli eelarves on 110 000 krooni plaanitud üritustele. Õppeaasta
jooksul tuleb pidevalt erinevaid üritusi, kuhu on raha vaja.
Lembit: Mis on sinu jutu mõte?
Ivo: Lapsevanemad soovivad, et kool maksaks kinni kontserdimajas korraldatavad lõpupeod.
Kahe aktuse korraldamine kontserdimajas maksab kusagil 17 000 krooni (1100 eurot).
Lembit: Minu tütre lõpetamisel maksid osa rahast lapsevanemad ja osa kool. Nii peaks see ka
nüüd olema, et on ka vanemate kaasfinantseerimine.
Heidy: Kontserdimaja on valmis meile tegema lõpuaktuste läbiviimiseks soodustust.
Ivo: Võtan kontserdimajast konkreetse hinnapakkumise.

Kalle: Kes kontserdimaja broneeris?

Ivo: Kool.

Lembit: Aga mis on alternatiiviks, kui kontserdimajas ei saa aktust korraldada?
Tea: Eelmisel aastal käisin ühel lõpuaktusel, mis viidi läbi spordihoones. Miks nüüd ei võiks
spordihoones toimuda lõpuaktus? Kas spordihoone sisepind ei pea vastu kontsakingadele?

Ivo: Spordihoone on üks alternatiividest, kus lõpuaktus korraldada, aga lapsevanemad ei ole
sellega nõus. Seal on ka spetsiaalne kate olemas, mille peal saab kingadega käia.
Kalle: Kas sa vallavalituses käisid toetust küsimas?
Ivo: Rääkisin vallavanemaga ja tema leidis, et meil tuleb oma eelarve seest raha leida. Tegime
kooli poolt kolm rahalist taotlust lõpuaktuste läbiviimiseks. See, kas saame rahalist toetust,
selgub 4. aprilliks.
Raino: Tulevikus võiksid õpilased ise korraldada mingisuguse suure ürituse, mis raha sisse
tooks ja võimaldaks maksta kontserdimaja renditasu.
Külli: See on väga hea mõte.
Heidy: Jõuluballiga teenisime raha, aga see läks muudel eesmärkidel kasutusse.
Tea: Usun, et kui lõpuaktus teha üks kord spordihallis, siis on asi murtud.
Kalle: Nagu ma aru saan on kool mingis osas nõus leidma raha, aga samas oleks vaja näiteks
ka vanemate kaasfinantseerimist.

Ivo: Mingi raha kool suudab anda.
Kalle: Kui rahelist katet kusagilt ei tule, siis alternatiiviks on kas spordihoone või kooli aula,
kus lõpuaktus toimub.

Tea: Leian, et 9. klassi aktust ei pea ilmtingimata tegema kontserdimajas.
Lembit: Järgmisel õppeaastal tuleb juba septembris ära otsustada, kuidas ja kus viiakse läbi
lõpetamine. Kõige parem oleks muidugi lasta õpilastel korraldada mingisugune üritus, et
koguda raha aktuse läbiviimiseks.

Seoses 9. ja 12. klassi lõpuaktuste korraldamisega lepiti kokku, et hoolekogu esimees saab
hiljemalt 7. aprilliks direktorilt teada, milline on kontserdimaja hinnapakkumine ning
tagasiside esitatud taotluste osas.
OTSUSTATI: järgmine koosolek toimub 3. mail kell 18.00 koolimajas.
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