
Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 6  

9. oktoober 2012  

Algus: 18.00  

Lõpp: 20.50  

Kohal: Tea Allikmäe, Lembit Kriisa, Kalle Pirk, Katrin Tamme, Guido Tellis, Raino Erlich, 

Teet Enok, Kristelle Kaarmaa.  

Kutsutud: Tiit Salvan, Liina Mihkelson. 

Puudus: Külli Nõmmiste, Kätlin Teder.  

Koosoleku juhataja: Kalle Pirk  

 

PÄEVAKORD:  

1. Kokkuvõte hoolekogu tööst 

2. Kokkuvõte arengukava esimesest aastast 

3. Tutvumine eelarvega  

4. Muud küsimused  

 

1. Kokkuvõte hoolekogu tööst 

 

Kalle: See, mis tööplaanis oli kirjas on tehtud ja kajastatud protokollides. Lisaks 

põhitegevusele on hoolekogu liige olnud kaasatud nii direktori, õppealajuhataja, arendusjuhi 

kui ka infotehnoloogi ametikoha valimisel. Leian, et üldkoosolekul tuleks välja tuua ka see, et 

oleme arutanud vene keele õppimisega seonduvat ning tööõpetuse klassi teemat. 

Tiit: Tööõpetuse klassi teema on leidnud kajastamist erinevates hoolekogu protokollides. 

Kevadel lõppes leping poiste tööõpetuse õpetaja Meelis Merilaiuga, temaga me ei pikendanud 

lepingut enam teatud põhjustel edasi. Sõlmisime kokkuleppe Mait Põdraga, kes lubas hakata 

tunde andma. Olukord on tänaseks muutunud, kuna kasvab järgnevast õppeaastast 

kutsehariduskeskuses tisleri ettevalmistuskursuste tundide arv. Sisuliselt õpetaja ei jõuaks 

meie õpilasi õpetada. Tuleb hakata mõtlema oma maja suunas, kuhu saaks teha klassi. 



 

Kalle: Täpsustan, kas õpetaja koormus on kasvanud? 

Tiit: Jah. Kutsehariduskeskuse vana õppeklass tuleks ka kõne alla, aga see on vähetõenäoline. 

Liina: Kutsehariduskeskus ei saa aru meie spetsiifikast, mis on seotud tunniplaani 

koostamisega. 

Tiit: Siis kui Mait Põdra tööle sai ja meie tunniplaani nägi, selgus, et see ei sobi nende 

tundidega kokku. 

Kalle: Tore on muidugi see, et kui langeb ära kutsehariduskeskuses käimine, siis ei pea lapsed 

käima läbi linna. Tänane olukord on selline, et meil ei ole klassi ega ka seadmeid, mis 

võimaldaks tõrgeteta õppetööd läbi viia. Kas on ettepanekuid, mida peaks koosolekul veel 

esile tooma? 

Raino: Mis peaks olema tulevik? Kas klass tuleb kooli või saame pikaajalise lepingu, kellegi 

ruumide ja varustuse rentimiseks? 

Kalle: Kui ehitatakse uus gümnaasiumi hoone, siis tekib ruumi juurde.  

Katrin: Kutsehariduskeskuses jätkata ei saa ning vähemalt kolme aasta jooksul ei ole mõtet 

loota ka uue kabineti peale. Arengukavasse läheb sisse, et on vaja uut tööõpetuse klassi. 

Tea: Kummaline on kuulata, et nad ei ole huvitatud koostööst, kuna õpilaste arv 

kutsehariduskeskuses on vähenenud. Koostööd tuleb teha ikka vastastikku. 

Tiit: Võib jääda mulje, et me just kui süüdistame neid, aga ma saan ka neist aru, kuna neil on 

oma tunnid vaja kusagile panna.  

Teet: Kas lepinguline suhe on kutsehariduskeskusega olemas? 

Tiit: Pigem on see hea tahte leping. 

Teet: Kas lepingulist suhet ei ole võimalik luua? Leping annaks põhjuse ka nõuda.  



Katrin: Uurige, kuidas saaks kohapeal teha asendusklassi, mis oleks elementaarne, mida vaja 

läheks? 

Kalle: Mida veel võiks üldkoosolekul rääkida? 

Kristelle: Õpilaste käitumiskultuuri puudumist võiks välja tuua. 

Liina: Koolis oli kontsert viienda kuni kaheksanda klassi õpilastele, kus ei osatud üldse 

käituda.  

Tea: Asi saab alguse kodust ja juba väga varakult.  Olen täheldanud, et osad väikesed lapsed 

istuvad kontserdi ajal paigal, osad jooksevad terve kontserdi aja, osa on paigal aga teevad 

kõike, mis pähe tuleb. See algab kodusest kasvatusest ja koolis 5. klassis on raske hakata last 

ümber kasvatama. 

Kalle: Kuidas on lood hilinemistega? 

Tiit: Statistika saab e-koolist välja võtta, samas ei märgita kõiki hilinemisi e-kooli. Midagi 

väga kohutavat ei ole. Probleemiks on vahetusjalanõud, osadel on kõik korras ja samas teistel 

pole. 

Teet: Tahaksin Tiitu tänada, minu andmetel on huuletubakas siit välja juuritud. Samas vajab 

see jätkuvat kontrolli.  

Raino: Oleme hoolekogus arutanud kõik teemad üksikasjalikult läbi.  

Kalle: Saime toimima lõpuaktuste toimumise Jõhvi Kontserdimajas.  

Katrin: Iga dokument on saanud hoolekogu poolt adekvaatse hinnangu ja kriitika.  

Tea: Jagan oma mõtteid, mida võiks koosolekul välja tuua. Käisin Miina Härma 

Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolekul, kus mind hämmastas, kui hästi tehti vanematele 

selgeks see, mida lapsed koolis õpivad ja kuidas õpivad. Samuti pandi südamele puudumised, 

nimelt pole olemas põhjust, mis on välja vabandatud koduste põhjuste nime all. Kas Jõhvi 

Gümnaasiumi lapsevanemad teavad, kuidas ja mida õpitakse koolis, eelkõige gümnaasiumi 

osas? 

 



Guido: Seega tuleks rõhutada puudumisi. 

Katrin: Eesti koolis on kahjuks rohkem puudumisi.  

2. Kokkuvõte arengukava esimesest aastast 

Tiit: Arengukava on koostatud aastani 2014. Tõin välja asjad, mida me ei ole täitnud. Me ei 

ole hinnanud süvitsi koolitusvajadusi. Oleme sellel aastal alustanud laiendatud juhtkonna 

koolitamist. Meie esimene kokkusaamine on koolivaheajal. Kui tekib koolitajaga hea koostöö, 

siis jätkame sellega. Seni oli koolitusvahendeid piisavalt, aga olukord on rahalise poole pealt 

muutunud, mistõttu täna me rõhume sisekoolitustele. Arendusjuht tegeleb sellega. Samuti ei 

ole tegeletud laste sujuva üleminekuga lasteaiast kooli. Me ei ole kehtestanud vastuvõtukorda 

esimesse klassi.  

Tea: Kardetakse, et hakatakse segama lasteaia rühmasid. 

Tiit: Mina ei tea, mis on õige. 

Liina: Teeksime lasteaedade kaupa rühmad, kui lapsevanem tahab, saab vajadusel rühma 

muuta. Mõni laps jätkab samas rühmas, et oleks turvalisem.  

Teet: Milline on ettepanek? 

Tea: Loogiline on, et ühest lasteaiast lapsed lähevad ühte klassi. 

Tiit: Tuleb leida üks kesktee. Samuti vajab veebipõhise infosüsteemi toimimine 

kaasajastamist. Bioloogia klassi remont jäi välistööde tõttu tegemata.  

Kalle: Kas see tuleb suvel kavasse? 

Tiit: Ei oska öelda. 

Teet: Kas arengukavasse muudatuste sisseviimine on jõus? Vaja oleks sisse tuua 

ventilatsioon. 

Tiit: See ei mahu eelarvesse.  

 



3.  Tutvumine eelarvega  

Tiit: Olulisi muudatusi pole. Personalikulude osas on kahanemine, see on seotud 

muudatustega rahastuses. 

Tea: Küttega seotud kulusid vaatan, siin pole varasemaga võrreldes muutusi. 

Tiit: Loodame küttekulude vähenemisele seoses maja soojustusega. Me oleme jätnud suurema 

osa kütte- ja elektrikulusid samale tasemele, vald paneb oma osa juurde. 

Teet: Sõidukite ülalpidamine. Sõidukite rent? Kuidas see väljastamine käib? 

Tiit: Finantseerime õppekäigud ja spordivõistlustele minekud. 

Liina: Mida teha lapsega, kelle majanduslik olukord ei võimalda õppeekskursioonil osaleda? 

Vahest võiks see raha olla eelarves mingi punktina sees? 

Katrin: Küsisin juba kolm aastat tagasi, kui palju on koolis selliseid lapsi? 

Kalle: Siin peab kool tegema ära kodutöö, et teada, kui palju on neid lapsi ja mis summast me 

räägime. 

Teet: Miks mitte kaasata siia vilistlasi, teha mingi fond. 

Kalle: Küsin toitlustamise kulude kohta? Kuidagi väike summa tundub? 

Tiit: Siin ei ole sees riigipoolset osa. Olen eelarve dokumendis tulbad segamini ajanud, saadan 

teile uue dokumendi. Vabandan. 

4. Muud küsimused  

Liina: Minule esitati küsimus, et miks nii vähe on tunniplaanis tunde. See tulenes eelkõige 

sellest, et rühmad ei tule täis. Teisest perioodist tulevad sisse kõik need valikkursused, mis 

vaja. 

Kalle: Kas siis tuleb mingil perioodil rohkem tunde? 

Liina: Jah. 



Tea: Kui ma selle küsimuse esitasin, siis minu jaoks oli kummaline vaadata, et kümnendal 

klassil on nii vähe tunde. Õppetegevuse planeerimine on minu arvates viltune, kuna peale 

suvepuhkust võiksid lapsed rohkem õppida. Ka augud tunniplaanis hakkasid silma.  

Teet: Kuidas seda olukorda mõista? 

Liina: Ain Iro poolt jagatud plaan oli selline ja ütlen veelkord, et valikkursused lisanduvad 

teisest perioodist.  

Tea: Teistes koolides tuleb lisaks juba olemasolevatele tundidele veel tunde juurde. Õpilaste 

koolipäevad on ikka väga pikad. 

Kalle: Meil tuleb üldkoosolekul leida hoolekogusse uued lapsevanemate esindajad, kuna 

Lembitu ja Tea lapsed lõpetasid kooli. 

Teet: Mina teen koosolekul ettepaneku kutsuda hoolekogusse Eve Kottise, kellega ma olen sel 

teemal juba vestelnud ja Eve on põhimõtteliselt nõusoleku juba andnud. 

Kalle: Klassijuhatajatelt peaks küsima üle, kas nad oskavad soovitada lapsevanemaid 

hoolekogusse. Eelnevalt peaks kindlasti lapsevanemaga sel teemal vestlema. Tiit võiks selle 

palve klassijuhatajatele edasi anda. 

OTSUSTATI: uus koosoleku aeg lepitakse hoolekogu liikmetega kokku e-posti teel. 

 

Kalle Pirk                                                                                            Kristelle Kaarmaa  

Hoolekogu esimees                                                                             Protokollija 


