
Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL  nr. 4  

31. mai 2011 

Algus: 18.00   

Lõpp: 18.45 

Kohal: Tea Allikmäe, Külli Nõmmiste, Teet Enok, Lembit Kriisa, Katrin Tamme, Kristelle 

Kaarmaa. 

Puudus: Jelena Tjurtjumova, Kalle Pirk, Kätlin Teder, Raino Erlich. 

Kutsutud: Ivo Tupits, Tauno Võhmar, Rein Luuse. 

Koosoleku juhataja:  Tea Allikmäe 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. JG arengukava arutelu 

 

 

Tea: Aega on meil vähe, Kallelt tuli ootamatult kiri, et ta ei saa hoolekogu koosolekul 

osaleda. Seetõttu olen ise aseesimees. Nagu näha on täna hoolekogus vallavalitsuse esindajad.  

Miks Taunol tekkis huvi osaleda koosolekul? 

Tauno: Arengukava jõudis ka vallavalitsusse, haridus- ja noorsootöö nõuniku Katrin Tamme 

ning arendusnõunik Rein Luuse poolt tuli tagasiside, et arengukava pole see, mis peaks. Ma ei 

tunnetanud, et arengukava taga oleks kõik rahulolevad inimesed. Ei maksa tormata, kui on 

häid mõtteid, siis tuleks need arengukavasse veel sisse panna. 

Tea: Meie, st hoolekogu, käest on läbi käinud mitmed arengukava versioonid, oleme teinud 

omapoolseid ettepanekuid. 

Tauno: Võiks ikka püüelda parima tulemuse poole, mulle meeldisid õppealajuhataja Ain Iro 

ettepanekud. 

Teet: Igaühel on oma eesmärgid, igaüks vaatab oma nurga pealt, kas eesmärk on meeldida 

lapsevanemale, vallavalitsusele jne. Mis on meie arutelu tänane lähtekoht? 

Ivo: Mina lähtun enda poolt viimati välja saadetud arengukavast. On konkreetsed asjad, mis 

peavad arengukavas sees olema ja sellest olen lähtunud. 

Katrin: Mis teha laekunud ettepanekutega? 

Ivo: Ma ei ole kõikide laekunud ettepanekutega kursis. 



Tauno:  Võiks olla üks koolipoolne koordinaator, kes vaatab üle kõik laekunud ettepanekud. 

Pole oluline, kas see koordinaator on direktor või keegi muu.  

Tea: Kuidas erinevad sinu kaks arengukava varianti, mida eelmine kord vaatasime ja mida sa 

nüüd uuesti laiali saatsid? 

Ivo: Võtsin EHISe andmed välja, säilitasime need andmed, mis on usutavad. 

Külli: Samuti tuleb üle vaadata eksamitega seotud tabel. 

Ivo: Palun sekretäril selle üle vaadata. 

Tea: Kas õpetajad on arengukavaga tutvunud? 

Lembit: Õpetajad tegid täienduse visiooni osas. 

Külli: Suuri ja põhjalikke mõtteid õpetajate poolt ei tulnud. 

Tea: Kas koolis saaks moodustada töörühma, mis arvestaks erinevaid ettepanekuid? Taunol 

olid ettepanekud mitme koha pealt. 

Rein: Võiks teha tulba, kus on olemas konkreetsed ettepanekud ja kõrvale, kas seda 

ettepanekut arvestati  või mitte. Kui ei võetud vastavat ettepanekut arvesse, siis ka põhjendus 

miks ei võetud. 

Tea: Kui kõik variandid Ivoni pole jõudnud, siis vallarahvas võiks saata omad variandid ka 

Ivole. 

Lembit: Ütlesin juba eelmine kord, et mul on sinust Ivo kahju, nüüd tuleb veel uusi mõtteid ja 

ettepanekuid juurde, mis muudab töö mahukamaks. 

Ivo: Kas te tahate kustutada 14 inimese töö, kes on arengukava koostamisse oma panuse 

andnud. 

Tauno: Mitte seda, vaid olemasolevale saab juurde panna täiendusi, aga seda ei tee üks 

inimene, vaid nt õpetajate kogu. 

Ivo: Me võime saata eelneva töö, ei usu, et sealt nüüd muud midagi välja koorub. 

Rein: Nõus, me ei sea kahtluse alla 14 inimese tööd. Olemasolev arengukava on liiga 

kontsentraat, asju tuleks rohkem lahti kirjutada, et väljastpoolt tulev inimene saaks sellest ka 

aru, kui loeb. Võtame kas või Aini märkused, kus ta soovitab, et siia kirjuta see juurde, võrdle 

seda Eesti teiste koolidega, tabelite alla lisa selgitused, mida need tabelid näitavad jne. Sellega 

seoses läheb küll arengukava pikemaks, aga on paremini loetavam. Ka mina olen nõus 

osalema töögrupis, mis neid muutusi hakkaks sisse viima. 

Tauno: Kasutada tuleks juba olemasolevat arengukava, seda tuleks täiendada,  üleliigne tõsta 

lisasse. Juurde tuleks lisada, millised on meie püüdlused, võrdlusmomendid teiste koolidega. 

See turvalisuse asi, see pole esmane.   

Ivo: Aga see on sisse kirjutatud uude põhikooli- ja gümnaasiumiseadusesse. 



Tauno: Kui seda turvalisust peab oluliseks tõesti kogu õppenõukogu, siis küll. 

Külli: Sa oled vähe ära kasutanud sünergiat, mis tekib koostööst. Meilide vahendusel ei saa 

häid ettepanekuid. Teisi asjast huvitatud pooli tuleks rohkem ära kasutada. 

Ivo: Arutasime seda juhtkonnas, sedapidi läks asi pidevalt edasi. 

Katrin: Ettepanekuid tuleb juurde, Rein võiks meid selles osas abistada, ta oskab seda tööd 

hästi hallata. 

Lembit: Arengukava peab olema loetavam, kas või selleks, et lapsevanem saaks kooli 

kodulehelt arengukava lugedes kohe ülevaate kooli olemusest jmt. 

Tea: Tuleb töörühm teha. Kas Ivol on kõik ettepanekud olemas? Õpilasesindusel peaks ka 

aega olema seda lugeda. 

Lembit: ÕE peaks tegema ettepanekuid. 

Külli: ÕE esitas oma ettepanekud. 

Tauno: Kes koondab erinevad andmed enda kätte? 

Ivo: Mina olen olnud infopank. Järgmine nädal saaks kutsuda kokku õpetajate koosoleku. 

Tea: Millal saaks üle vaadata uue arengukava versiooni? 

Tauno: Ütlen veelkord, et arengukava koostamisega ei ole kiire, oluline on see, et 

lõpptulemus oleks kõiki pooli rahuldav. Vallavalitsus omalt poolt soovib olla abistaja, 

arengukava koostamise protsessi kaasatud. Õpetajad peaksid olema seoses arengukavaga ikka 

ühisel meelel. 

OTSUSTATI: uus hoolekogu koosolek, kus vaadatakse üle JG arengukava ning õppekavad, 

toimub 9. augustil 2011. aastal Jõhvi Gümnaasiumis.  

    

Tea Allikmäe                                                                                       Kristelle Kaarmaa 

Koosoleku juhataja                                                                              Protokollija 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


