Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 1
24. jaanuar 2012
Algus: 18.00
Lõpp: 20.00

Kohal: Tea Allikmäe, Külli Nõmmiste, Lembit Kriisa, Katrin Tamme, Kalle Pirk, Raino
Erlich, Kätlin Teder, Guido Tellis.
Puudusid: Kristelle Kaarmaa, Teet Enok.
Kutsutud: Tiit Salvan, Ain Iro.
Koosoleku juhataja: Kalle Pirk.
Protokollija: Külli Nõmmiste.
PÄEVAKORD:
1. Direktor Tiit Salvan tutvustab ennast
2. Hoolekogu tööplaan aastaks 2012
3. Muud küsimused

1. Direktor Tiit Salvan tutvustab ennast
Tiit: Olen lõpetanud Pedagoogikaülikooli tööõpetuse erialal, olen olnud õpetaja, koolijuht
(kõigepealt Toilas ja hiljem Maidlas), viimased 6 aastat olin Toila vallavanem (4 aastat enne
seda volikogu esimees). Tänasel päeval koolis tunde ei anna. Eks elu näitab, mis on kooli
vajadused ja missugused on võimalused.
Tea: Miks Sa tahtsid Jõhvi kooli direktoriks saada?
Tiit: Ega siin pole saladust, et tehti ettepanek kandideerida. Tükk aega mõtlesin. Esiteks,
tunnetan, et suudan selles valdkonnas midagi korda saata, kogemus selles valdkonnas annab
sellise julguse. Teiseks on haridusreformide aeg, mis loob eeldusi ja pakub võimalusi.
Kolmandaks kohaliku poliitika tasand ammendub mingil hetkel.
Kalle: Oled mingeid sihte jõudnud seada? Esimesed olulised asjad?
Tiit: Suuri sihte väga ei ole, ei taha välja käia lootusi, mis osutuvad tühipaljaks. Õpetajaskond
ja õppealajuhatajad on väga tublid ja tahaksin nende abil ja ka teisi inimesi kaasates
moodustada väikese meeskonna, millega saaksime mõelda kooli pikaajaliste eesmärkide
peale. Arengukava on olemas, osa sihte saab sealt, osalt tuleb sinna lisada.
1

Sellel nädalal saab valmis fassaadi remondi riigihange. Täna on selguseta see, mismoodi saab
gümnaasiumiharidus maakonnas välja nägema. Ei ole teada, kas gümnaasiumiosa jääb JG
juurde või annab riik mingid muud suunised. Püüame teha oma jõududega parimat, et
gümnaasiumiharidus maakonna keskpiirkonnas saaks võimalikult tugev. Eesmärgiks on täita
mõned ametikohad, käib eripedagoogi otsing, et avada eriõpetust vajavate laste tarvis
väikeklass, puudu on muusikaõpetajast, hetkel käib mitu inimest põhitöö kõrvalt. Personali
poole pealt on teisi arenguvaldkondi veel, tõenäoliselt mingisuguseid muudatusi tuleb selles
valdkonnas teha.
Katrin: Kuidas on läinud hilinejatega toimetulek.
Tiit: Oleme Aini ja Kadiga koostöös algatanud kampaania õigeks ajaks esimesse tundi. Kui ei
jõua, siis lähevad teise tundi, enne kirjutavad seletuskirja. Piisav karistus on esialgu see, et
esimese tunni materjal tuleb iseseisvalt omandada. Eks hilinemine koosneb mitmest
komponendist, lapsest ja vanematest.
Kalle: Kui ta on selle seletuskirja ära kinnitanud, kas ta ei võiks minna tundi?
Tiit: Kui laps hilineb mingi veerand tundi, siis on tund nagunii rikutud. Tähendab, et järgmine
kord tuleb õigeks ajaks.
Tea: Kus see õpilane sel ajal on?
Tiit: Meil on selleks omad kohad (raamatukogu lugemissaal).
Kalle: Palju neid on olnud?
Tiit: Väga erinevalt, reedel oli kaks, täna oli rohkem. Süü on ka lapsevanematel.
Ain: Täna ootasime neid kauem, siis hakkas neid ikka hiilima sealt. Täna oli neli. Üldiselt on
olnud kaks-kolm-neli. Võrreldas 30-ga kes tavaliselt pärast teist kella jalutavad, on ikka
tuntav paranemine.
Tea: Kas eelarveprotsessis oled saanud sõna sekka öelda.
Tiit: Olen saanud, seda mis puudutas eelarvet enne teist lugemist. Tegin ettepanekuid. Ain oli
tegelikult töö ära teinud. Mõningaid muudatusi oli vaja. Suurem laks läheb seekord
investeeringuteks.
Uue sissepääsu lahendamise küsimus. Õpilane peaks sisenema fuajeesse, mitte keldrisse. Täna
laseb turvamees külalised küll peauksest sisse.
Kalle: Olenevalt hanke tulemustest, kui jääb vahendeid, siis tuleb uus sissepääs. Üks küsimus,
mille peale ma mõtlesin, oligi eelarve ja Aini sellepärast ka kutsusin, et saab tema ka
kommenteerida.
Katrin: Vanglaõpetajate raha jäi sel aastal vähemaks. Ain hoidis silma peal, pidas väga
meeldivaid läbirääkimisi vallaga.
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Tea: Küsimus õpilastele seoses direktoriga – kas õpilased on direktori omaks võtnud?
Kätlin: Ma usun küll, väga hea mulje on jätnud hommikune tervitamine. Üldiselt on olnud
positiivsed arvamused.
2. Hoolekogu tööplaani koostamine
Arutelu tööplaani üle.
Hoolekogu 2012. Aasta tööplaan:
Märts

Kooli kodukord
Fassadi remondiga seotud küsimused

Mai

Vene keele õpe (kuidas lapsi motiveerida)

Juuni

Kokkuvõte eksamitulemustest
Kokkuvõte ÕE tööst
Kokkuvõte perioodõppest

September

Eelmise aasta põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajate käekäigust
Valmisolek uueks õppeaastaks

Oktoober-november

Kokkuvõte arengukava esimesest aastast
Hoolekogu töö kokkuvõte
Eelarvega tutvumine

3. Muud küsimused
Kalle: Poiste tööõpetuse olukord Kutsehariduskeskuse ruumides, kas on jätkuvalt probleeme?
Tiit: Tööõpetuses on olukord hea ja halb. Hea on see, et on väga hea baas, halb on see, et
kasutab mitu sihtgruppi. Mitu peremeest tööriistal ei ole õige lähenemine. Eelmisel nädalal
kohtusin sealsete meistritega, lubasid nende tööriistu kasutada, materjali ettevalmistuse
korraldavad nemad. Töö toimib, koha peal on inimestel vaja lihtsalt suhelda. Ega see hea
variant tegelikult pole. Tunniplaan on probleemiks ja 4. klassi tööõpetus tavaliste klassi
laudade taga, sest baas kohapeal puudub.
Kalle: Mis on saanud spordiklubist “Muskel”?
Tiit: Olukord on endine, maksavad kulude katteks vanas rahas 1500 krooni kuus. Kuni pole
endal lahendust nendele ruumidele, las nad olla.
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Katrin: Palju õpetajaid osaleb streigis?
Külli: Õpetajatel streigiõigust veel ei ole, töötüli on riikliku lepitaja käes, seal ei ole asja
arutamise tähtaega, võib minna kaua. Lootus osapooltel kompromissile jõuda on üliväike.
Streik suure tõenäosusega tuleb, lahtine on ainult, millal. Õpetajad üle vabariigi on väga
vihased praeguse olukorra üle, kus valitsus ei tee midagi, et õpetajate palk tõuseks. Väga suur
osa õpetajatest on seisukohal, et streikima peaks mitte ühe päeva, vaid vähemalt kolm, kui
mitte nädala. See on siiski seotud majanduslike probleemidega, sest nädalane streik tähendab
sisuliselt veerandi palga saamatajäämist. Meil ütles ainult üks inimene konkreetselt, et tema ei
treigi, teised on seda meelt, et peab streikima.
Küsimus: kas ärajäänud tunnid tehakse järgi.
Külli: Peaks ikka nii olema, et nendele päevadele planeeritu jääbki tegemata – õpilased
peavad selle materjali iseseisvalt omandama. Streik ongi sunnimeede. Meie mõjutame otseselt
õpilasi, nemad oma vanemaid – kuidas muidu see valitsuseni jõuab. Konkreetne streigi
korraldus selgub hiljem.
Kalle: Kas jätkuvalt on probleeme e-kooliga?
Külli: Mina tegelen alates õppeaasta algusest, sest infojuht lahkus. Tundub, et asi on
stabiliseerunud ja suuri probleeme ei ole. Tuleb teiste käest küsida.
Kalle: Miks infojuht lahkus?
Külli: Parema teenistuse peale.
Kalle: Missugune on praegu olukord infojuhiga?
Tiit: Praegu töötab infojuhina Arne Bogens. Töötab selle kooliaasta lõpuni, kui ta ei pea
sõjaväkke minema vahepeal.
Kalle: See teema on ajalehe vahendusel tuttav, et eelmise aasta lõpus koolis jagati Uut
Testamenti soovijatele, mina sain oma seisukohta läbi Põhjaranniku avaldada, kas Aini
seisukoht oli seal adekvaatne.
Ain – Täpselt nii oligi. Üks lause jäi välja, et miks see lapsevanem koolist aru ei pärinud ja
ajakirjandusse pöördus. Kõik toimuski niimoodi nagu seal vastasin. Ma ei näe selles asjas
mingit propagandat ega üldse midagi halba. Samas valguses peaksime ära lõpetama kõik
narko-, kuriteoennetus- jne alased loengud. Näiteks helistas üks lapsevanem kooli, et tema
lapsele ei tohi sedasorti loenguid pidada.
Tea – kõik sellised propagandad võiksid koolist eemale jääda.
Lembit: Mulle teeb muret olukord suusatundidega. On lapsi, kes tulevad teistest koolidest ja
pole elus suusatanud ning suusavarustust pole, pole mõistlik ka 12. Klassis seda viie
suusatunni pärast muretseda või siis erinevad terviseprobleemid lastel.
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Arutelu suusatamise teemal.
Tiit: Au siinsetele kehalise kasvatuse õpetajatele, et nad pole läinud kergema vastupanu teed
ja ikka nõuavad suusavarustuse olemasolu.
Kalle: kooli kodulehel on hoolekogu nimekiri muutmata.
OTSUSTATI: Järgmine hoolekogu koosoleks toimub 13. märtsil kell 18.00 koolimajas
keemia kabinetis.

Kalle Pirk

Külli Nõmmiste

Hoolekogu esimees

Protokollija
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