
Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll nr. 2

17. märts 2015

Algus: 18.00

Lõpp: 20.30

Osalesid: Guido Tellis, Janno Vool,Tiina Kullamäe, Kaja Laur, Annika Neiland, Merili
Saar, Toomas Nõmmiste, Epp-Eveli  Velt-Sügis, Maarja Raud, Eve Kottise, Kalmer
Sokman

Kutsutud: Aivar Surva, Liina Mihkelson, Hannes Mets, Anu Leps

Koosoleku juhataja: Guido Tellis

1. G.Tellis tutvustas päevakorda. 

PÄEVAKORD:
1) Ülevaade  hetkeolukorrast  gümnaasiumi  üleminekul  põhikooliks,

ümberehitustööd  -  Jõhvi Vallavanem Hr. Aivar Surva 

2) IVKHK  võimalused  läbi  viia  poiste  tööõpetuse  tunde,  transport  ja
õpilastele suunatud reklaamüritused - IVKHK direktori hr. Hannes Mets

3) Kooli  turvalisus  -  Justiitsministeeriumi  kriminaalpoliitika  osakonna
nõuniku pr. Anu Lepsi

4) Jooksev informatsioon direktorilt - Pr Liina Mihkelson

5) Kohapeal algatatud küsimused – Guido Tellis

Kõikide hoolekogu liikmete poolthäältega kinnitati koosoleku päevakord.

2. Ettekandega esines Jõhvi Vallavanem Hr. Hirvo Surva.
Põhipunktid:
1) Kooli renoveerimise projekt kinnitatakse 1. Maiks
2) Söökla jääb samasse kohta aga renoveeritakse
3) Juurdeehitust maja ette (sissepääs) ei tehta
4) Uut staadionit esialgu ei tule, projekt loodetakse valmis saada sügiseks
5) Sissepääs uuest hoonest vanasse hakkab kulgema galerii kaudu mis ühindub

vana hoonega praeguse direktori kabineti juures

Küsimused:

Guido Tellis: kas ja kuidas on vähendatud riski, et uus gümnaasium võtab õpetajad
tööle vahetult  enne kooliaasta algust  ja  põhikoolil  jääb vähe aega uute õpetajate
leidmiseks



Tiina Kullamaa: on kokku lepitud, et T. Valgepea annab jooksvalt infot  õpetajatest
keda on tööle võtnud aga pole seda veel teinud.

Liina  Mihkelson:  on  kokku  lepitud  õpetajate  jagamine  tingimusel,  et  arvestatakse
mõlema kooli huve. Probleeme õpetajatega ei tohiks tekkida

Kalmer Sokman: tänavate olukord on probleemiks tulevases hariduslinnakus kuna
saab  olema  väga  suur  autoliiklus  ja  tänavavalgustus  alates  valgusfooridest  on
olematu.

Aivar Surva: Hariduslinnak peaks tulema suhteliselt autovaba, parkla tehakse eemale
ja lapsed tulevad jalgsi koolihoonesse. Liiklus on prioriteet. Valgustuse suhtes ei oska
hetkel vastata aga loomulikult peab seda parandama kui on probleeme.

3. Ettekandega esines IVKHK direktor Hr. Hannes Mets 
Põhipunktid:
1) Oluline on, et ükski laps ei läheks haridusteelt kaduma
2) 1 nov. on töökojad valmis õpilasi vastu võtma
3) Ajaliselt on ligi 50% ruumid vabad
4) Alates 6-7 klassist saaksid lapsed aimu millised on võimalused IVKHK-s edasi

õppimiseks, oluline on isiklik kogemus
5) Laste  transpordiks  pakub  IVKHK  vajadusel  oma  bussi  mille  eest  küsitaks

ainult otseste kulude hüvitamist.
6) Kui õpilane saab hea kogemuse siis tuleb ta heameelega uuesti tagasi
7) Koostöökoht olekski ruumide ja töövahendite optimaalne kasutamine
8) Lahtiste uste päevad on 30.apr. ja koolide külastused toimuvad aprillis-mais

Kalmer Sokman: IVKHK-e poolt  on hea pakkumine tehtud loodame, et  kool ja
vallavalitsus sellest kinni haaravad.

Aivar  Surva:  valla  eesmärki  ei  olegi  selles  vallas  konkureerida
kutsehariduskeskusega  oluline  on  siiski  koostöö  ja  õpilaste  poolt  vaadatuna
õigete otsuste tegemine.

4. Ettekandega esines Justiitsministeeriumist  pr Anu Leps
Põhipunktid:
1) Tutvustas kiusamisvastaseid programme:

a) Kiusamisest vabaks
b) Kiusamisvaba kool KiVa
c) TORE

Hoolekogu soov on,  et  kool  osaleks tutvustatud programmides ja võtaks  kooli
turvalisuse  kuni  õppeaasta  lõpuni  fookusesse,  paigaldades  infot  nii  kooli
kodulehele,  stendidele  ja  ka  näiteks  väikesed  brošüürid  sööklasse  laudadele.
Seda kõike peab tegema koostöös õpilastega.

Otsustati antud probleemi juurde naasta järgmisel hoolekogu koosolekul ning siis
teha vahekokkuvõte mis on tehtud ja mida veel tuleks teha.



5. Jooksvad küsimused – Pr Liina Mihlelson
1) Koolide lahutamine
2) Kuna vene keele õpetaja soovib jätkata väikeklassi õpetajana on päevakorras

uue filoloogi leidmine
6. Kohapeal algatatud küsimused. 

Maarja  Raud:  minu  poole  pöördus  lapsevanem  kalle  last  on  koolis  kaks  korda
rünnatud ning viimane kord sai peapõrutuse. Vanem küsib mis juhtub järgmiseks.
Seaduses on kirjas, et kool peab tagama lapse turvalisuse.

Eve Kottise: mida kool tegi peale esimest vägivallatsemist.

Liina Mihkelson: peale esimesest vägivallatsemist lapsevanem kooli juhtkonna poole
ei pöördunud. Teisel korral teatas kool politseisse ja edasi tegelevad juba nemad.
Koolis on sisse viidud kord, et vahetundide ajal  peab üks õpetaja korrusel korda.
Kindlasti ei suuda ta tervel korrusel ära hoida lastevahelist vägivalda kuid ta sekkub
kui näeb või kuuleb midagi.

Arutelu  käigus hoolekogu enamus järeldusele,  et  kool  on omalt  poolt  teinud kõik
mõistliku  vägivalla  ohjamiseks  koolis,  aga  loomulikult  peab  selles  vallas  edasi
töötama ja võimalusel kaasama lapsevanemaid. Maarja Raua poolt välja pakud lisa
kaamerate  paigaldamist  ei  peetud  otstarbekaks,  kuna  kaameraid  peab  ka  keegi
jälgima ja sellist ressurssi koolil ei ole ja ka kasu oleks väga küsitav. Samamoodi ei
peetud õigeks, et lapsi vahetunnis klassi mitte lubada, kuna paljud lapsed tahavad
just suurest kärast mis on koridoris eemal olla. Õpilaste esindaja Merili Saare arvates
on Jõhvi Gümnaasium väga turvaline kool. 

OTSUSTATI: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 05.05.2015 kell 18.00.

Guido Tellis     Toomas Nõmmiste          
koosoleku juhataja                                               protokollija                       


