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1. Ülevaade arengukavast
Kalle: Vaatame arengukava üle. Ain, mis sa arengukava moto kohta oskad öelda?
Ain: Moto on hetkel õppenõukogu otsusel arengukavast välja võetud. Moto peaks olema
suurema seltskonna poolt välja öeldud.
Kalle: Loen arengukavast, et infotehnoloogia valdkond on nii tugevus kui ka nõrkus? Kuidas
seda mõista?
Ain: Sisehindamise tulemused on aastast 2009, seega tänaseks võivad andmed olla muutunud.
Tea: Minu arvates on arengukavas palju lühendeid, mida igaüks ei pruugi mõista. Paneks need
lühendid kusagile lisalehele.

Ain: Teeme selle lehe juurde, antud märkus on juba tehtud.
Tea: Ohtude alla seaksin ka õpetaja ameti vähese populaarsuse. Kas koolil lasteaedadega
koostööd polegi?
Ain: Koostöö on kindlasti olemas, aga kas ta on meie suurim tugevus on muidugi iseasi.
Tea: Kas andekate õpilastega tegelemine on endiselt suur probleem?
Ain: Puudub süsteemne töö andekatega.
Tea: Mida tähendab maakonnakeskne kool?
Ain: Me soovime olla parim kool, tähtsaim.
Kalle: Kas me võime öelda, et meil on olemas vajaminev baas selleks, et uusi õpetajaid
värvata?
Ain: Emakeeleõpetaja saime, kes sai ka elamispinna, samuti tuli tööle eelmisel õppeaastal
muusikaõpetaja, kes kahjuks lahkus. Hetkel on õpetajad meil olemas.
Kalle: Kas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega koostööd võiks ka kajastada arengukavas?
Ain: Koostöö ei suju meil hetkel kõige paremini.
Kalle: Mis selle põhjuseks on?
Ain: Kutsehariduskeskus hoiab oma töökeskkonda, meile on võimaldatud ruumid, suuremad
masinad, aga puudu on materjalidest.
Tea: Kas me ei peaks täpsustama projektijuhi töövaldkonda? Mis projekte ta juhib, kas need
on arendus- või koostööprojektid?
Ain: Teeme täpsustuse.
Tea: Õpetajate täienduskoolituskavas võiks olla koolitus arenguvestluste läbiviimiseks.
Ain: Hea ettepanek.
Tea: Kas koolis võiks teatud kellaaegadel piirata majast välja ja sisse liikumist?
Ain: Hetkel ei ole me liikumist piiranud. PGS lubab liikumist piirata ainult põhikooli osas.
Kalle: Kas terves koolis on väga hägused turvakaamerad?
Ain: Jah, aga õpilase kõnnaku, riietuse jmt järgi saame aru, kes ta on.
Tea: Kes kuuluvad laiendatud juhtkonda?
Ain:

Direktor, õppealajuhatajad, huvijuht, ainesektsioonide esimehed, õpilasomavalitsuse

esindaja ning personalijuht.
Tea: Elektrienergia kokkuhoid peaks haarama ka õpilasi.
Ain: Kogu koolipere peaks selles vaimus mõtlema ja tegutsema.
Kalle: Tunnustussüsteemi loomine on vist lõppematu töö, see ei saa vist kunagi valmis. Kas
õpetajate normkoormuse vähendamine on tõsine plaan?
Külli: Me ei tea hetkel rahade jagamise dünaamikat.

Tea: Usun, et koostöö ühisürituste kaudu nt Jõhvi Vene Gümnaasiumiga aitaks õpilastel
paremini omandada vene keelt.
Ain: Seda me ka silmas peame ja selles suunas tegutseme. Juba oktoobri koolivaheajal saame
Jõhvi Vene Gümnaasiumi kooli esindajatega taas kokku, et edasisi plaane arutada.
Katrin: Jõhvi Vene Gümnaasiumis on hoog sees, et selles valdkonnas tööd teha.
Tea: Mis klassist algab karjääriõpe?
Ain: See mahub hetkel põhikooli lõpuklassidesse.
Kalle: Kas vabatahtlike, vilistlasi, kes kooli toetaks on piisavalt?
Ain: Me ei ole neid väga otsinud.
Kalle: Kas investeeringute kava haakub eelarvega?
Ain: Kava osas olen mõelnud pikalt ette vaadata, kuni aastani 2020.
Kalle: Hoolekogu võib hetkel arengukava heaks kiita, teha tuleb veel mõned täpsustused,
millest eelnevalt juttu oli.

2. Kooliaasta algus
Kalle: Palun Ainil teha ülevaate kooliaasta algusest.
Ain: Oleme suutnud hästi alustada, kõik töötab, jooksev info on kogu aeg väljas.
Õppevahendite poole pealt oleme juurde saanud 10 komplekti videoprojektoreid.
Külli: Videoprojektorid on üldiselt kasutuses.

3. Kooli eelarve
Katrin: Eelarve väheneb järgmisel aastal kindlasti, kuna õpilasi on vähem.
Kalle: Ain räägi palun eelarve koostamise ajalisest protsessist.
Ain: Hetke seisuga on esitatud esimene eelarve, mis tõenäoliselt saadetakse kärbete
tegemiseks tagasi.
Kalle: Kas eelarve renditulude rea peal on ainult jõusaal?
Ain: Lisaks jõusaalile on veel puhvet ning ruumide rentijad.
Kalle: Kas CO2 saastekvootidest tulev raha on piisav fassaadi kordategemiseks või on seal ka
mõeldud kooli oma osalust?
Katrin: See on puhtalt valla rida ja kooli ei puuduta.
Ain: Lisa taotluse tegin bioloogia kabineti ja garderoobi renoveerimiseks ning
garderoobikappide ostmiseks.

4. Direktori ametikoha täitmine
Katrin: Järgmisel teisipäeval (11.10) algab konkurss direktori leidmiseks. Kuulutused paneme
nii Põhjarannikusse, Õpetajate Lehte ning Koolielu veebilehele. Loodame, et jaanuarikuust
alates on koolil oma direktor olemas. Seoses direktori valimisega on vallavalitsusel vaja veel
kahte inimest, kas õpetajate, lapsevanemate või hoolekogu seast, kes kuuluksid direktori
valimise komisjoni.
Hoolekogu tegi ettepaneku esitada direktori valimise komisjoni õpetaja Kristelle Kaarmaa
ning lapsevanema esindajana Tea Allikmäe.

5. Ettepanekud Jelena Tjutrjumova asemele uue liikme leidmiseks
Kalle: Hoolekogu liikme Jelena Tjutrjumova laps lõpetas gümnaasiumi, mistõttu ta ei pea
vajalikuks enam osaleda hoolekogu töös. Seega tuleb meil järgmise nädala lastevanemate
üldkoosolekul leida uus lapsevanema esindaja hoolekogusse.
Tea: Tõenäoliselt peaks see olema keegi, kelle laps õpib algklassides. Hea, kui temaga saaks
juba varem vestelda.
Ain: Ütlen algklasside õpetajatele edasi, et nad mõtleksid, kes võiks see inimene olla ja
vestleksid temaga.
6. Kokkuvõte hoolekogu tegevusest 2011
Kalle: Lastevanemate üldkoosolekul teen ülevaate hoolekogu tööst. Leian, et hoolekogu on
oma kohustustega kenasti toime tulnud, kuna oleme pidevalt teinud omapoolseid ettepanekuid
ja täpsustusi mitmesse dokumenti. Siinkohal tooksin välja eelarve, kooli kodukorra,
arengukava, õppekavad, põhimääruse jmt. Oleme tegelenud ka jooksvate probleemidega, nt
asjade kadumisega spordihallist ning lõpuaktuste läbiviimise temaatikaga.
Katrin: Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu tuleks teistele hoolekogudele eeskujuks tuua, kuna
hoolekogu on ääretult iseseisev ning oma tegemistes aktiivne.
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