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Koosoleku juhataja: Kalle Pirk  

 

PÄEVAKORD: 

1. Põhikooli loomise ajagraafik. 
2. Kooli uuest arengukavast. 
3. Hoolekogu töö kokkuvõte. 
4. Jooksvad küsimused. 

 

1. Põhikooli loomise ajagraafik 

Katrin Tamme tutvustas  põhikooli loomise ajagraafikut (lisa1).  

K. Pirk: Hoolekogu liikmete ühine arvamus on toetada kooli ümberkorraldamist 

põhikooliks.  

K. Tamme: 3. novembril toimub kohtumine arhitektiga. Kui hoolekogu liikmetel on 

seoses ruumide planeerimisega ettepanekuid, saab oma arvamusi avaldada. 

K. Pirk: Kas ei teki oht, et uus gümnaasium võtab hulga õpetajaid endale tööle ja 

1. augustil peab põhikool hakkama uusi õpetajaid otsima?  

K. Tamme: Kord kuus toimub infotund seoses uue gümnaasiumi loomisega ja 

seal saab pidevalt infot. Samuti on enamus õpetajaid andnud oma nõusoleku 

jätkata tööd põhikoolis. 

K. Sokman: Peatumistaskuid peaks juurde looma, vähemalt üks lisaks.  



G. Tellis: Üle peaks vaatama tänavavalgustuse teelõigu koolist 

raudteeülesõidukohani, Hariduse 6 majatagune on hetkel väga pime. 

 

2. Kooli uuest arengukavast 

Liina Mihkelson rääkis uuest arengukavast ja avaldas soovi, et üks hoolekoguliige 

osaleks arengukava ettevalmistamisel. Uus arengukava peaks valmima 2015. a 

veebruarikuuks. 

K. Pirk: Arengukavaga seotud infot võiks jooksvalt saata hoolekogule meili teel. 

Hoolekogusse on vaja valida uued liikmed ja kui uued liikmed on valitud, peab 

kool vastava taotluse saatma koheselt vallavalitsusele, et kinnitada uus 

hoolekogu koosseis. Teen ettepaneku järgmine hoolekogu koosolek teha juba 

novembrikuu lõpus, siis saab kohe arengukava päevakorda võtta. 

  

3. Hoolekogu töö kokkuvõte 

Kalle Pirk tegi hoolekogu tööst kokkuvõtte.  

K. Pirk: Hoolekogu tööst kokkuvõtte esitan ka 5. novembril toimuval 

lastevanemate koosolekul. 

 

4. Jooksvad küsimused 

L. Mihkelson: 27. novembril toimub Jõhvi Vallavalitsuse spordikompleksidega 

seotud koosolek, kuhu on vaja üht hoolekogu liiget.  

A. Neiland: Soovitan Guido Tellist.  

G. Tellis: Mina olen nõus.  

L. Mihkelson: 28. oktoobril toimub vilistlaskogu õhtu, kuhu oodatakse ka kõikide 

vilistlaste aktiivset osavõttu. 5. novembril toimub lastevanemate koosolek, kuhu 

olete samuti kõik kutsutud.  

 

OTSUSTATI: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 25. novembri kell 18.00  

 

Kalle Pirk         Annika Neiland 

Hoolekogu esimees        Protokollija 



Jõhvi gümnaasiumi hoolekogu 21.oktoobri 2014 koosoleku protokolli nr 5 

Lisa 1. Jõhvi koolivõrgu ümberkorraldamine 2014-2015 õppeaastal 

Tähtaeg Põhikooliks üleminek 
Uue 
gümnaasiumi 
loomine 

Kommentaar 

2014       

15.10.14 

Koolivõrgu ümberkorralduste 
ajakava kinnitamine, 
tutvustamine volikogu 
komisjonides, lastevanemate 
koosolekutel 

Konkurss 
õppejuhile, 
kohustuslike 
ainete  
õpetajatele 

Gümnaasiumisse 
kandideerivad 
kõik õpetajad 
võrdsetel alustel 

oktoober 
Hoolekogu, õpilasesinduse 
arvamuse esitamine kooli 
ümberkorraldamise kohta 

Oktoober-
detsember: 
õppekava 

koostamine; 
olemas tuumik 

meeskond    

  

1.11.14 

Oktoober – detsember 
_koolid selgitavad välja 
põhikooli õpetajate vajaduse  
_mis õpetaja jätkab mis ainega 
põhikoolis , läbirääkimised 
tegutsevate direktoritega 

  

põhikooli lähevad 
õpetajad üle, ei 
toimu 
konkureerimist 

15.11.14 volikogu otsus luua põhikoolid     

20.11.14 

Kirjalik kooli tegevuse 
muutmisest teavitamine: 
ministeeriumi, maavanemat, 
hoolekogu, kooli, 
lapsevanemaid, õpilasi, neid 
kohalikke omavalitsusi, kelle 
õpilased käivad meie koolis 

    

1.12.14 
Loa taotlemine Terviseametilt ja 
Päästeametilt 

  
vastused 
hiljemalt jaanuari 
lõpp 2015 

10.12.14 

Õppevahendite inventuur 
koolides, et fikseerida varad, 
mis lähevad üle uude 
gümnaasiumisse 

    

2015       

Hiljemalt 
1.03.2015 

HTMle põhikooli koolitusloa 
taotluse esitamine    

Õpetjate 
konkursid 
toimuvad seni, 
kuni kõik 
õpetajad 
olemas, seega 
pidev protsess 

  

juuni/august 
personaliga töösuhte 
fikseerimine (lepingud) 

    

1.9.15 kaks põhikooli alustavad tööd     

 


