Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 5
28. august 2012
Algus: 18.00
Lõpp: 20.15
Kohal: Tea Allikmäe, Lembit Kriisa, Kalle Pirk, Külli Nõmmiste, Katrin Tamme, Kätlin
Teder, Guido Tellis, Raino Erlich, Teet Enok, Kristelle Kaarmaa.
Kutsutud: Tiit Salvan, Liina Mihkelson, Janika Kersten.
Koosoleku juhataja: Kalle Pirk

PÄEVAKORD:
1) Uute töötajate tutvustamine
2) Valmisolek õppeaastaks (sh ehitus-remonditööd)

1) Uute töötajate tutvustamine
Kalle: Meil on täna hoolekogus uusi inimesi, mistõttu alustame tutvustamisega.
Tiit: Viimati kohtudes oli meil käimas konkurss uutele ametikohtadele. Õppelajuhatajaks
osutus Liina Mihkelson ning arendusjuhiks sai Janika Kersten.
Tea: Laseme uutel inimestel ennast tutvustada.
Liina: Olen Liina Mihkelson, sünniaastaks 1972, aastal 1997 lõpetasin Tallinna
Pedagoogikaülikooli ning seejärel alustasin tööd Jõhvi Vene Gümnaasiumis.
Janika: Tulen vanglast, karistatud ei ole, olen psühholoogi taustaga.
Teet: Mis kooli olete lõpetanud?
Janika: Lõpetasin Vändra Keskkooli.

2) Valmisolek õppeaastaks (sh ehitus-remonditööd)
Tiit: Ehitusjärgsest tempost oleme maas u neli nädalat, mahajäämus tekkis kohe tööde
alustamise käigus. Kooli sissepääsu jaoks takistusi ei ole. Müra tekitavaid töid õppeperioodil
ei tohi olla. Olulist takistust õppetööks ei näe. Senine kooli sissepääs jääb evakuatsiooniteeks
ning ühtlasi avame spordihoone poolse sissekäigu, kuhu saab tulevikus tekitada tuulekoja.
Guido: Miks spordihoone poolt on sissepääs?
Tiit: Spordihoone kaudu sisenedes saavad õpilased kõige kiiremini garderoobi. Peauksest
sisenedes tekib kahepoolne liikumine, mis toob palju mustust sisse.
Katrin: Kas maja katus on soe?
Tiit: Soojustamine jätkub.
Kalle: Kas ventilatsiooni ja keskküttesüsteemi seekord ei puudutata?
Tiit: Ei. Ühtlasi teeme kaasaegsemaks ka jalgrattahoidla.
Teet: Projekt on muutunud?
Tiit: Osaliselt, fassaadilahendusi pole tehtud.
Teet: Ma ei pea silmas arhitektuurilisi lahendusi, vaid materjalide kasutamist. Asjad on valesti
tehtud, tehakse kiiresti, et olla ajagraafikus.
Tiit: Sama rääkisin ka tänasel ehituskoosolekul, kus kinnitas objektijuht, et kõik vastab
projektile ja standarditele.
Guido: Kas Teetu ei saaks kaasata ehituskoosolekule?
Tiit: Saab ikka.
Kalle: Kas ventilatsiooni tegemiseks on raha?
Tiit: CO2 kvoodi raha on otsas, mis tähendab, et ei ole.
Kalle: Jalgrattaparkla teemat sooviks arutada.
Tiit: Teeme sellise nagu on spordihoone kõrval.

Teet: Rahumäe Põhikooli juures on väga kaasaegne jalgrattaparkla, kahjuks ununes Tallinnas
käies selle objekti külastamine.
Kalle: Kas miski takistab kooliaasta algust?
Liina: Lapsed ei saa kooli.
Tiit: Pidevad muutused liiklusskeemides on tõesti takistuseks.
Tea: Kas Jõhvi vald ei peaks mõtlema koolibussi peale?
Katrin: Uurisime, kes siis selle bussi kasutajaks on, selgus, et soovijaid oleks väga vähe.
Tiit: Äkki peaks kohalik omavalitsus panustama liiklusohtusse.
Katrin: Võtame uuesti selle teema ülesse.
Raino: Õige efekti saame siis, kui teha pilootprojekt.
Liina: Probleem on ka poiste tööõpetuse transpordi osas. Võib-olla saaksime sponsorite kaudu
koolile oma bussi. Spordikooli bussi peale ei saa me loota, sest võistlustele minnes on bussi
spordikoolil endal vaja.
Guido: Kas poiste tööõpetust ei saaks oma kooli ruumides teha?
Lembit: Selleks on vaja spetsiaalset ruumi, kus oleks hea ventilatsioon, samuti peab tagatud
olema tuleohutus jmt.
Teet: Kuidas Jõhvi Vene Gümnaasiumis oli antud probleem lahendatud?
Liina: Ruumid olid olemas, aga töötingimused on väga nigelad.
Teet: Mis on uue riigigümnaasiumiga seoses edasi arenenud?
Katrin: Vaja on esitada taotlus, Tiit jt teevad head lobitööd, loodame, et meie taotlus saab
rahastuse.
Kalle: Viljandis Ugala juures uue riigigümnaasiumi ehitus juba käib. Kuidas on lood
personaliga?
Teet: Õppeained on kaetud, lepingut ei ole veel poiste tööõpetuse õpetajaga, inimeseõpetus on
veel osaliselt katmata. Infojuht on meil uus.

Külli: Tundub asjalik. Meil ei ole logopeedi.
Tea: Kui suur koormus tal oli?
Külli: Pool koormust.
Tiit: Riigieksamitulemustest ei saa veel rääkida vabariigi tulemuste taustal, kuna koolide
edetabelit ei ole veel ilmunud. Hetkel on koolis 568 õpilast, avame kolm esimest klassi.
Lapsehoolduspuhkuselt on tagasi Liivi Hõbe, Kadri Kivirand ja Anna Vlassova.
Tea: Vaatasin 10A klassi nimekirja kooli kodulehel, panin tähele, et on seitse uut vene nime.
Kust need õpilased tulevad?
Tiit: Need õpilased tulevad peamiselt Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumist.
Liina: Esimesel septembril jagame laiali avaldused, et saada infot digitaalsete isikuandmete
avaldamise kohta. Eesmärgiks on tagada lapse turvalisus.
Teet: Kas lapse huvialade kohta ei võiks olla kajastus e-koolis?
Külli: Selle küsimusega seoses tuleb pöörduda Koolitööde ASi poole.
Teet: Ma küsin teie toetust. Kas see oleks üldse hea mõte?
Katrin: Reedel kohtume huvialakoolidega, saan info edasi anda.
Teet: Kas õppelajuhatajaid jääb üks?
Tiit: Jah, endine õppealajuhataja Kadi Rebban jätkab õpetaja ametikohal, vangla osas jääb
0,75 kohaga õppelajuhataja alles.
Teet: Vana pähkel on veel spordiklubi „Muskel.“
Tiit: Suusad on meil mööda maja laiali, tõenäoliselt saame sinna ruumi suusad paigutada.
Liina: Muudatustest veel, vene keelt hakkame õpetama juba neljandas klassis B - võõrkeelena
üks tund nädalas.
Guido: Kas midagi jääb tunniplaanist välja?
Liina: Ei jää.
Kalle: Kas kord nädalas vähe pole?

Liina: Mina leian, et see on piisav, kuna neil on ka muud võõrkeeled.
Teet: Kas söökla toimib?
Tiit: Jätkame sama koosseisuga, usun, et kõik toimib.
Tea: Kui palju on venekeelseid õpilasi?
Tiit: Minimaalselt.
Teet: Sina Tiit eelarvet ei koostanud, kuidas sinu pilgu läbi eelarve jookseb? Kas meie saame
seal eelarve osas sulle abiks olla.
Tiit: Eelarve kondikava ma ei ole veel koostanud. Ühte koosolekuruumi oleks vaja ja
raamatukogu vajab uuendamist ning koridorides tuleks teha remonti.
Teet: Kas õpetajate premeerimissüsteem on ka olemas?
Tiit: Keegi õpetajatest ei ole saanud minu ajal küll preemiat.
Kalle: Meeldetuletuseks olgu öeldud, et meil on vaja kolme hoolekogu liiget. Hoolekogust
lahkub Tea ning Lembit, sest nende lapsed lõpetasid kevadel Jõhvi Gümnaasiumi. Samas
vajame täiendavalt veel ühte lapsevanemat hoolekogusse.
Tea: Silmas tuleb pidada seda, et hoolekogusse valitud lapsevanemate lapsed õpiksid
erinevates kooliastmetes.
OTSUSTATI: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 9. oktoobril kell 18.00 koolimajas.
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