
Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1 

20. jaanuar 2015 

Algus: 18.00 

Lõpp: 20.20 

Kohal: 11 liiget 

Puudus: Toomas Nõmmiste. 

Kutsutud: Liina Mihkelson, Ene Muttika, Vivika Nõmme, Dea Proode. 

Koosoleku juhataja: Guido Tellis 

 

PÄEVAKORD: 

1. Politseipoolne võimalik abi koolile seoses muutunud Korrakaitseseadusega. Vanemkomissar pr Ene 
Muttika 

2. Eesti keele ja sotsiaalainete ainekomisjoni töö tutvustamine. Ainekomisjoni juhataja pr Dea Proode 

3. Ülevaade hetkeolukorrast gümnaasiumi üleminekul põhikooliks. Direktor pr Liina Mihkelson 

4. JG uue õppealajuhatajaga tutvumine. 

4. Jooksvad küsimused. 

 

G.Tellis tutvustas päevakorda.  

 

1.E.Muttika andis ülevaate politsei võimalustest aidata koolitöötajaid seoses leviva sõltuvusainete  

tarbimise ning levitamise piiramisega.  

- Politsei vastavad osakonnad saavad reageerida, kui on teada konkreetsed juhtumid.  

- Appi saavad tulla narkopolitseinikud koertega.  

- On võimalik kõigile soovijatele läbi viia koolitusi, kuidas sõltuvusainet tarbinu ära tunda. 

K Sokman: Koolis võiks olla vihjepostkast, kuhu saaksid õpilased anonüümselt jätta teateid 

narkootikumide levitamise ja/või tarbimise kohta. 

L.Mihkelson: Seda võib kaaluda. 

K.Sokman: Võiks näidata õppefilme. 



E.Kottise: Film võib õpilasi traumeerida. 

E.Muttika: Võib-olla aitaks, kui kutsuda rääkima endine sõltlane oma konkreetsetest negatiivsetest 

kogemustest. 

E.Kottise: Kutsehariduskeskuses käis ja õpilased läksid vabatahtlikult kuulama. 

L.Mihkelson: Seda võib kaaluda. 

E.Muttika: Andke siis mulle või Maksimile teada, kui on konkreetne soov koolituseks. 

J. Vool: Soovin samuti koolitusest osa võtta. 

 

2. D.Proode andis ülevaate ainekomisjoni tööst, tegevusest õpilastega. 

G.Tellis: Kas kool võimaldab teha õppekäike? 

D.Proode: Võimaldab. Eelmisel aastal raha oli, siis saime rohkem käia. Sellel aastal on raha vähem ja 

lisaks on kõik läinud kallimaks. Käime vähem. 

 

3. L. Mihkelson selgitas, et praeguseks on olukord selline, kus seoses remonditöödega ei ole midagi 

konkreetset selgunud. Õpetajatele on koormus tagatud. Koondama peab ainult puhtalt 

gümnaasiumis õpetavad õpetajad. 1.juulist muutub kooli nimi. Köök jääb ühiskasutusse uue 

gümnaasiumiga. 

G.Telllis: Kutsun järgmisse hoolekogusse vallavalitsuse esindaja, kes oskaks anda infot, missugune on 

praegune olukord kooli remonditööde eelarvega. 

 

4. V.Nõmme rääkis enda senisest haridusteest, töökogemustest, praegusest tegevusest koolis.  

 

5. Jooksvad küsimused 

*  V.Nõmme: Mureks on taas, et poisid hakkavad käima kutsehariduskeskuses tööõpetuse tundides. 

Oleks vaja nende sinna viimiseks transporti. 

J.Vool: See on probleem ka seetõttu, et lapsed ei jälgi raudtee ületamisel ohutusreegleid. 

L.Mihkelson: Lisaks oleks hea, kui saaks bussiga hakata vene gümnaasiumis ujumas käima, kui meie 

bassein kinni pannakse. 

G.Tellis: Üldse oleks vajalik umbes 24 kohaline buss, millega saaks õpilasi erinevatesse kohtadesse 

transportida. Teeme ettepaneku vallavalitsusele muretseda buss õpilaste liikumise ohutuse 

tagamiseks. 



Kõik nõus. 

* R.Urbala: Toimus vilistlaste kogunemine. Arutasime võimalusi heategevuslike ürituste 

korraldamiseks, et toetada vähekindlustatud perede lapsi. 

L.Mihkelson: Üks võimalustest on korraldada kasutatud esemete  müügiks laat, kus kauba hinnaks 

oleks 1-10 eurot. Saadud raha kasutaks vähekindlustatud perede laste sponsoreerimiseks. Laada 

läbiviimiseks tuleks moodustada korralduskomisjon. 

G.Tellis: Kes on vilistlaste esindaja? 

L.Mihkelson: Idee pakkus välja Hardi Raiend. 

G.Tellis: Hoolekogu poolt peaks ka esindaja olema. Kes soovib? 

M.Raud: Mina oleksin nõus abistama. 

G.Tellis: Teen ettepaneku valida hoolekogu poolt korralduskomisjoni liikmeks Maarja Raud. 

Kõik nõus. 

 

OTSUSTATI: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 17.03.2015 kell 18.00. 

 

 

 

 

Guido Tellis                                                                                                         Tiina Bogens 

Juhataja                                                                                                                Protokollija 


