
Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL  nr. 4 

26. juuni 2012 

Algus: 18.00   

Lõpp: 19.15 

Kohal: Tea Allikmäe, Lembit Kriisa, Kalle Pirk, Külli Nõmmiste, Katrin Tamme, Kätlin 

Teder, Guido Tellis, Raino Erlich, Kristelle Kaarmaa.  

Puudus: Teet Enok. 

Kutsutud: Tiit Salvan. 

Koosoleku juhataja: Kalle Pirk 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Kokkuvõte õppeaastast ja eksamitest 

2. Tagasiside perioodõppe plussidest ja miinustest 

3. Ülevaade muutustest personali struktuuris ja kokkuvõte sellega seotud konkurssidest 

4. Muud jooksvad küsimused 

 

 

1. Kokkuvõte õppeaastast ja eksamitest 

 

Tiit: Räägin riigieksami tulemustest ja saadan ühtlasi ringi käima õppealajuhataja poolt 

koostatud tabeli eksamite tulemustest aastate kaupa.  Tabelist on näha, et viimastel aastatel on 

läinud tulemused tõusvas joones. Usun, et õpetajad ja õpilased on teinud head tööd.  

Kalle: Kas medaleid oli? 

Tiit: Medaleid oli nii vanglas kui ka tavaõppes kaks tükki. 

Tea: Bioloogia tulemused on kuidagi kõikuvad. 

Külli: Eksamid ei ole erinevatel aastatel võrreldavad. 

Kalle: Kuidas uus emakeele riigieksam läks? 

Tiit: Uus emakeele eksami vorm annab võimaluse neile, kes ei ole suured kirjandi kirjutajad.  

Külli: Uue eksamiga said oma „sabad“ tehtud kõik õpilased.     

Tiit: Vahest annab siinkohal märku perioodõppe positiivne mõju, mis võimaldab ainet 

süvendatult võtta. 



Lembit: Kokkuvõttes tuleb välja, et eksamitulemused on sel aastal oodatust paremad, kuigi 

eelnevalt räägiti, et tegemist ei ole tugeva lennuga. 

 

2. Tagasiside perioodõppe plussidest ja miinustest 

 

Tiit: Õpilaste hinnang on valdavalt positiivne. Suurem tundide arv nädalas võimaldab ainesse 

süvitsi minna. Miinusena tõid õpilased välja selle, et mõningad õppeained võivad  jaotuda 

õppeaasta jooksul ebaühtlaselt. Keeleõpetajad ütlevad, et perioodõpe ei sobi üldse. Valdav osa 

õpilasi toetab perioodõppe rakendamist. Miinusena veel see, et õpilase haigestumise korral 

tekib suur lünk teadmistes. Samuti õpetaja haigestumise korral tekib probleeme tundide 

asendamise osas. Jätkame järgmisel aastal sama süsteemiga. 

Külli: Matemaatikaõpetaja haigestumise korral suudame oma õpetajatega tunnid asendada, 

aga nt geograafia tunde me oma jõududega asendada ei suuda. 

Guido: Missugune on õpetajate hinnang? 

Külli: Valdavalt negatiivne. Oma arvamust avaldas üheksa õpetajat, kes tõid suures osas välja 

selle, et perioodõppega seoses on õpilastel keeruline aega õigesti planeerida. 

Tea: Mis õpilastele siis perioodõppe juures meeldis? Kas see, et aineid oli vähe? 

Külli: Jah kindlasti. Meeldis ka see, et iga perioodi lõpus oli kolm vaba päeva juhul kui 

hinnete osas oli kõik korras. 

Tea: Eksamitulemused läksid aga paremaks. 

Kalle: Tabelist jäi silma, et matemaatika  riigieksamit tegid väga vähesed.  

Kätlin: Matemaatika eksam on väga raske. 

Külli: Matemaatika tulemused on sel aastal üldiselt head. 

Tea: Kas õpetajad streikima seoses perioodõppega ei hakka? 

Külli: Õpetaja on professionaal, kes saab alati hakkama. 

 

3. Ülevaade muutustest personali struktuuris ja kokkuvõte sellega seotud konkurssidest 

 

Tiit: Konkurss sai välja kuulutatud kolmele ametikohale, dokumente sai esitada 10. juunini. 

Õppelajuhataja kohale kandideeris üheksa, arendusjuhi kohale kuus ja infojuhi kohale viis 

inimest. Leian, et konkurss on õnnestunud, ise kartsin, et ei tule üldse kandidaate. Oma 

selektsiooni kandidaatide seast tegi komisjon, kuhu kuulusin ma ise ning Heli, Merle, Tea ja 

õpetajate esindaja Kristelle. Ametikohad saame täidetud ja augustist alustavad inimesed tööd. 

 



Tea: Õppelajuhataja on koolis kõige tähtsam. Kaks komisjoni liiget on ühe kandidaadi ja kaks 

teise kandidaadi poolt. Tiit teeb oma valiku ise. Arendusjuhi kandidaadiga soovitasin Tiidul 

veelkord kohtuda.  

Katrin: Millal avalikustatakse kandidaatide nimed? 

Tiit: Juuli algul. 

 

4. Muud jooksvad küsimused 

 

Kalle: Kuidas ehitusega läheb? Kas on graafikus? 

Tiit. Päris graafikus ei ole, fassaaditöödega alustatakse lähipäevil. Hiljemalt neljapäevaks 

peavad tööd käima. Kusagil nädal on nihkes, mis ei pruugi veel  olla kriitiline.  

Tiit: Oluline on ka see, et peafassaad saaks tehtud, kust õpilased saaksid siseneda.  

Lähen sujuvalt üle planeeritava riigigümnaasiumi juurde. Staadioni otsa peaks tulema uus 

gümnaasiumi hoone. Loodava gümnaasiumi tarbeks tuleb rahataotlus koostada, kui raha on 

koos, siis saab lähemalt ja täpsemalt tutvustada. Uues riigigümnaasiumis saaks õppida u 400 

õpilast. Kool hakkaks kandma Alutaguse Gümnaasiumi nime.   

Katrin: Alutaguse Gümnaasiumi nimi valiti seetõttu, et see ei muutuks ainult Jõhvi keskseks 

kooliks.  

Külli: Leian, et 400 õpilast ei pruugi kokku saada. Mäetaguselt tuli sel aastal 10. klassi 

kõigest kaks õpilast. 

Tea: Kalle Küttis andis üpris positiivse noodi, et raha loodava gümnaasiumi jaoks saame. 

Kalle: Kas uue kooliga seoses on kirja pandud ka mingid tärminid? 

Tiit: Taotluse esitame juulis, tagasiside tuleb novembris. Kui raha saame, siis 2015. aastal 

peavad õpilased alustama õpinguid uues gümnaasiumis. 

Tea: Mis on omaosaluse protsent? 

Katrin: 15%. 

 

OTSUSTATI: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 28. augustil kell 18.00 koolimajas. 

 

Kalle Pirk                                                                                           Kristelle Kaarmaa 

Hoolekogu esimees                                                                            Protokollija 

 

        



 


