
Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll nr 4

26.08.2014

Algus:  18:00

Lõpp: 20:30

Kohal: Annika Neiland, Katrin Tamme, Guido Tellis, Kaja Laur, Eve Kottise,
Kalle Pirk, Kalmer Sokman, Janno Vool.

Kutsutud:  Vello Juhkov, Liina Mihkelson.

Koosoleku juhataja: Kalle Pirk.

Päevakord:

1.Vallavanem Vello Juhkov annab ülevaate Jõhvi gümnaasiumide
hetkeolukorrast ja lähitulevikust

2.Kokkuvõte eelmisest õppeaastast (L.Mihkelson)

3.Valmisolek uueks õppeaastaks (L.Mihkelson)

Vallavanem hr Juhkov kutsus koosolekule endaga kaasa Jõhvi valla hariduse-,
kultuuri ja sotsiaalvaldkonna spetsialisti Kairi Soomer´i, ning küsis selleks
hoolekogu liikmete nõusolekut. Kõik hoolekogu liikmed olid nõus Kairi
Soomer´i osavõtuga koosolekust.

Katrin Tamme kutsus endaga koosolekule kaasa ajakirjaniku Erika Prave, kes
soovis kirjutada artiklit „Jõhvi Teataja´sse“, ning küsis hoolekogu liikmete
nõusolekut tema lubamiseks koosolekust osavõtuks. Kõik hoolekogu liikmed
olid nõus Erika Prave osavõtuga koosolekust.

1. Vallavanem Vello Juhkov´i annab ülevaate Jõhvi gümnaasiumide
hetkeolukorrast ja lähitulevikust.

Vallavanem andis Katrin Tamm´ele sõna direktori valimisega seonduva
kommenteerimiseks.



Katrin Tamme: Pärast Tiit Salvani lahkumisest teada saades asusin otsima
direktori kohusetäitjat. Maikuus oli 2 kandidaati väljastpoolt maja, kes hiljem
loobusid. Seejärel hakkasin otsima kohusetäitjat kooli kollektiivist. Juunikuus
oli kaks kandidaati, kahjuks mõlemad jälle loobusid.

Seejärel esitasin direktori kandidaadiks Külli Nõmmiste, kes aga ei sobinud
vallavalitsusele.

Eve Kottise: Küsimus Katrin Tammele, mis on need  Külli Nõmmiste tugevad
küljed, et esitasid tema kandidatuuri.

Katrin Tamme: Minu arvates on Külli Nõmmiste sihikindel ja võimekas juht.

Vello Juhkov: Sain probleemist teada kaks nädalat tagasi, alates sellest olen
sellega aktiivselt tegelenud. Täna soovingi teada saada hoolekogu arvamust, et
kujundada välja oma seisukoht kandidaadi osas. Eelnevalt tegi ettepaneku
eelmisele direktorile Tiit Salvanile, kes aga kohe vastust ei andnud, vaid võttis
mõtlemisaega. Vallavanem pakkus välja Liina Mihkelsoni kandidatuuri.

Kalmer Sokman: Kes on teised kandidaadid?

Kairi Soomer pakkus välja Tauno Võhmar´i.

Kalmer Sokman: Kooli direktori ametikoht ei tohiks olla poliitiliste mängude
koht, siin peaks olema stabiilne juhtimine.

Arutelu tulemusel pani koosoleku juhataja hääletamiseks välja Liina Mihkelsoni
kandidatuuri tingimusega, et vallavalitsus kuulutab kohe välja gümnaasiumi
direktori konkursi klausliga, et sama inimene jätkab hiljem ka põhikooli
direktorina.

Hoolekogu liikmed va. Katrin Tamme olid kõik selle poolt. Katrin Tamme jäi
eriarvamusele - direktori kohusetäitjaks peaks saama Külli Nõmmiste.

Katrin Tamme: Soovin, et direktori valimise komisjonis oleks kaks hoolekogu
liiget.

Kalle Pirk: Esitan kandidaadiks Guido Tellis´e.

Kalmer Sokman: Esitan kandidaadiks Kalle Pirk´i.

Kõik volikogu liikmed hääletasid nende poolt ja kandidaadid olid ise enda
osalemisega komisjonis nõus.



Vallavanem Vello Juhkov jätkas ja tegi ettekande uue gümnaasiumihoone
ehituse hetkeseisust ja tutvustas gümnaasiumi ja sellega piirneva ala projekti.

 Ehitus on alanud ja kõik kulgeb plaanipäraselt
 Tutvustas projekti ja lähiala planeeringut.

Katrin Tamme: JG ja JVG muutuvad põhikoolideks. Sellest tulenevalt peab 15.
märtsiks olema uued koolitusload. Et seda taotleda peab novembriks teada
olema kes jätkavad põhikoolis õpetajatena.

Riigigümnaasiumi direktor kuulutab varsti välja konkursi põhiõpetajate ja
õppejuhi kohale, kes omakorda hiljem valivad ülejäänud õpetajad.

Koolibussidest jätkab Tammiku-Kahula, ei jätka Narva maanteelt väljunud buss,
kuna sõitmist alustab linnaliin nr 107, millega sealtkandi lapsed kooli saavad.

Tammiku-Kahula liinil sõitvatel lastel tuleb osta täispilet, mille vald kuu lõpus
pileti olemasolul kompenseerib.

2. Liina Mihkelson: kokkuvõte eelmisest õppeaastast:

Kõigepealt tänas hoolekogu liikmeid toetuse eest.

 Koolis käis eelmisel õppeaastal 610+59(vanglaõpe) õpilast.
 Põhikooli osas kaitsti 54 loovtööd ja kolme õpilast ei lubatud kaitsmisele.
 Üheteistkümnenda klassi õpilastest kaitses uurimustööd edukalt 37

õpilast. 1 ei saanud kaitstud ja kolme ei lubatud kaitsmisele.
 Gümnaasiumi lõpetas eelmisel aastal 2 õpilast kuldmedaliga ja 2õpilast

hõbemedaliga.
 Põhikooli osas jäi 3 õpilast klassikursust kordama.
 Arendusjuht lahkus omal soovil töölt. Hetkel tema asemele uut töötajat ei

otsita.
 Kooli ruumides ei tegutse enam kohvik.
 Hakkas ilmuma koolileht.

3. Liina Mihkelson: valmisolek uueks õppeaastaks

 Alates sellest aastast saavad kõik õpilased süüa ka peale lõunat, st
pikapäevasööki.

 Kuna riik ei maksa enam eraldi vanglaõppes õppejuhile tasu, siis seda
kohta struktuuris enam ei ole.

 Õpetajad on põhiainetes olemas.
 Tunniplaan on valmis.



 Kaks last tulid esimesse klassi väikeklassi.
 Esimestes klassides on õpilasi 21+24+17+2
 Gümnaasiumisse võeti vastu 47 õpilast.
 Kuues klassis (2B, 5A, 6A, 6B, 9A, 9B) on lapsi rohkem kui seadusega

lubatud . Vaja on hoolekogu luba klasside avamiseks.

Hoolekogu andis nõusoleku avada seaduses lubatust suuremad klassid.

2A klassi olukorra parandamiseks (palju vene peredest lapsi) anda õpetajale
abiks lisaõpetaja.

Lisaks informeeris Liina Mihkelson, et õppeaasta alguses häirib õppetööd uue
gümnaasiumihoone vundamendi vaiade tagumisest tulev müra ja vibratsioon.

Kalle Pirk: järgmisel üldkoosolekul tuleb valida lahkuvate hoolekogu liikmete
asemele uued inimesed, õpetajad võiksid kandidaate pakkuda.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 21. oktoobril 2014.

Protokollis: Guido Tellis


