
Jõhvi  Gümnaasium 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU 

PROTOKOLL nr 1 

18.10.2017, Jõhvi 

Algus: kell 17:00, lõpp: kell 17.35 

Koosoleku juhataja: Anne Palmiste 

Protokollija: Julija Kovaltšuk 

Võtsid osa: Krõõt Olo (video teel), Julija Kovaltšuk, Guido Tellis, Tea Allikmäe, Ingar 

Dubolazov, Kristiina Juuse, Anne Palmiste, Tatjana Ait 

Puudusid: Svetlana Skrebneva, Riine Urbala, Jelena Ragni, Hannes Reinula, Irina Maurin, 

Irina Rozanova 

Päevakord: 

1. Päevakorra  kinnitamine 

2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine (PGS §73 lg.9)  

3. Jõhvi  Gümnaasiumi  tööplaani  kinnitamine 

4. Info  direktorilt/direktorile  

5. Kohapeal  algatatud  küsimused 

 

1. Päevakorra kinnitamine. 

Anne Palmiste tegi ettepaneku kinnitada päevakord. 

Otsustati: Kinnitada päevakord 

Poolt: 7. Vastu: 0 

 

2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe valimine 

Anne Palmiste: See päevakorrapunkt tuli seoses sellega, et aseesimehe Tatjana Kossjuki laps 

lõpetas kooli. Anname võimaluse valida ka esimees ja sekretär.  

Anne Palmiste palus teha ettepanekuid esimehe valimiseks. 

 

2.1. Esimehe valimine. 

Julija Kovaltšuk tegi ettepaneku valida hoolekogu esimeheks Anne Palmiste, sest kool on 

praeguse esimehega rahul.  

Tea Allikmäe toetas Anne kandidatuuri, sest hoolekogu koosolekud on korraldatud väga 

asjatundlikult, need lõpevad mõistlikul ajal. 

Teisi ettepanekuid ei olnud. 

Otsustati: Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu esimehena jätkab Anne Palmiste. 

Poolt: 6. Erapooletu: 1 (Anne Palmiste). Vastu: 0 

 

 



2.2. Aseesimehe valimine. 

Anne Palmiste tegi ettepaneku määrata Tea Allikmäe Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu 

aseesimeheks, sest ta on peaaegu ainus, kes on kõigil koosolekutel kohal, loeb kõiki dokumente, 

teeb konstruktiivseid ettepanekuid. 

Tea Allikmäe esitas Guido Tellise kandidatuuri, kuna arvab, et  aseesimees võiks olla see, kes 

võtab esimehe ülesandeid üle. Hoolekogu esimees peaks olema lapsevanema esindaja. 

Anne Palmiste: Mina arvan, et vähemalt üks peab väljast olema. 

Tea Allikmäe: Olen nõus  kandideerima. 

Anne Palmiste tegi ettepaneku hääletada kahe poolt: 

Tea Allikmäe 

Poolt: 5. Erapooletu: 2. Vastu: 0  

Guido Tellis  

Poolt: 1. Erapooletu: 2. Vastu: 4 

Otsustati: Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu aseesimeheks määrata Tea Allikmäe. 

 

2.3. Sekretäri valimine. 

Anne Palmiste tegi ettepaneku määrata hoolekogu sekretäriks Julija Kovaltšuk. 

Teisi ettepanekuid ei olnud. 

Poolt 6; erapooletu 1; vastu 0 

Otsustati: Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu sekretärina jätkab Julija Kovaltšuk. 

 

3. Tööplaani kinnitamine. 

Anne Palmiste tegi ettepaneku täiendada tööplaani või võtta midagi maha. 

Ettepanekuid ei tulnud. 

Anne Palmiste: Arengukava jääb järgmisesse koosolekusse. Direktori kt esitas palve teha 

järgmine koosolek novembri lõpus. 

Anne Palmiste oli nõus. 

Anne Palmiste: Õpilasesindus ja õpikeskkond olid tavaliselt päevakorras kevadel. Anne 

Palmiste küsis Õpilasesinduse esindaja käest, kas ta leiab võimaluse eksamite vahel hoolekogu 

koosolekul osaleda.  

Kristiina Juuse oli nõus. 

Anne Palmiste: Tööplaani 7.-10. punktid jäävad märtsi-maikuusse. Kristiina teeb oma 

ettekanded märtsis. 

Anne Palmiste tegi ettepaneku kinnitada päevakord. 

Otsustati: Kinnitada Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu tööplaan. 

Poolt: 7; vastu 0 

 

4. Info direktorilt/direktorile. 

Sõna võttis Jõhvi Gümnaasiumi direktori kt Tatjana Ait.  

Õpilaste vastuvõtt ja õpilaste arv. 

Õpilaste vastuvõtt: 10. lennu 100% õppekavale asus õppima 48 õpilast, 50/40% õppekavale 

asus õppima 101 õpilast. 

11. lendu – 1 õpilane, hiljem tuli veel 3 õpilast. 

Praegu on õpilaste arv 409. 



Õpetajate ametikohtade arv: 36,85. Õpetajate arv: 38 (sh täiskoormus 1,0 on 30 õpetajal) 

Juhtide ametikohtade arv: 2 

Juhtide arv: 1 

Muu personali ametikohtade arv: 9,5 

Muu personali arv: 8 (sh täiskoormus 1,0 on 7 töötajal) 

Töötajate koguarv: 46 (pole arvestatud VÕS-lepingulisi töötajaid) 

Vabad ametikohad: 

Füüsikaõpetaja 1,0 

Arendus ja projektispetsialist 1,0 

Raamatukogutöötaja 0,2 (õppekirjanduse haldamine) 

Valimised. 

Rikkumisi ei olnud, koolis oli üks valvur. 

Anne Palmiste: Kas valimiste ajal keegi tahtis kooli tulla?  

Tatjana Ait: Pastakaid on kooli toodud. Neid said õpetajad kätte peale valimisi. 

 

Tatjana Ait tegi teatavaks, et praegu kool tegeleb kooli eelarvega. 

Ministeerium on eraldanud lisarahastuse laagrile, rahvariietele. Koolis on sellest aastast 2 

rahvatantsurühma. Kool saab juurde 16 sülearvutit ja uue nõudepesumasina. Vana 

nõudepesumasin on mõeldud kohvikule. 

Tea Allikmäe: Kas järgmise aasta eelarve peab jääma 2017 tasemele või see võib suureneda?  

Tatjana Ait: Kindlasti võib suureneda. 

Tea Allikmäe: Kas on midagi mida väga tahaks, aga on oht et ei anta? 

Tatjana Ait: Kuna meil on klaasist katus aatriumi kohal, siis päevasel ajal ekraanilt ei ole midagi 

näha. Tahaksime saada elektroonilise katuse katte, mis maksab ligi 60 000 eurot. 

Tea Allikmäe (pöördub ministeeriumi esindaja poole palvega soetada koolile klaaskatuse kate): 

Kuna koolis ei ole aulat, siis aatrium on ainuke suur ruum, kus saab üritusi korraldada, aga 

võimalust seinale kuvada ei ole. Külalistel on ka ebamugav.  

Hoolekogu toetas Tea Allikmäe ettepanekut soetada koolile klaaskatuse kate. 

Tatjana Ait: Seoses sellega, et õpilaste arv on sellest õppeaastast suurenenud, vajame mööblit 

juurde. Saime ministeeriumilt selleks suulise loa. Siiamaani on ministeerium meid toetanud. 

Tea Allikmäe: kas see trend jätkub, et õpilaste arv hakkab kasvama? 

Tatjana Ait: Esmaspäeval-teisipäeval oli riigigümnaasiumide direktorite ja õppejuhtide 

nõupidamine, kus saime hea idee: saata piirkonna tublidele õpilastele otsekutse 10. klassi 

sisseastumiseks. Kooli tutvustamiseks kasutame enamasti meie kooli õpilasi. 

Krõõt Olo:  Otsekutsete saatmine on juba vana praktika. Mina sain ka omal ajal otsekutse ja 

peab tunnistama, et see mõjub. 

 

Järgmise koosoleku päev. 

Anne Palmiste tegi ettepaneku valida järgmise hoolekogu koosoleku päev.  

Otsustati: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 27.11.2017 kell 17.00. 

Poolt: 7; vastu 0 

 

Anne Palmiste (pöördus ministeeriumi esindaja poole): Kui kaugel on direktori konkurss? 



Krõõt Olo: See on natuke poliitiline teema. Nüüd, kui valimised on läbi, siis läheb ka direktori 

konkurss majast välja. Minister hoiab sellel isiklikult silma peal. 

 

Anne Palmiste edastas Hannes Reinula ettepaneku: lubada hääle delegeerimisest. PGS seda ei 

reguleeri. St keelatud ka ei ole. Juriidiline lahendus oleks panna see kodukorda, teine variant – 

teha konkreetne blankett, mis läheb kodukorra lisana. Anne Palmiste palus hoolekogu liikmetel 

mõelda selle peale.  

Krõõr Olo: Hoolekogu ei ole mingisugune aukogu. Kas on mõtet üldse hoida hoolekogus 

inimesi, kes kohal ei käi. Hoolekogu peaks koosnema inimestest, kes on huvitatud ja tahavad 

kooliellu panustada. See ei ole kohustus. 

Anne Palmiste: Mina ise delegeerimise mõtet ei toeta. 

Tea Allikmäe: Vahet ei ole, kas on lastevanemate esindaja või kooli toetaja, see ei ole lihtsalt 

käe tõstmine, see on seisukoha avaldamine. Mina ei ole seda meelt, et asendajal oleks õigus 

hoolekogu töös osaleda.  

 

 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)  

Anne Palmiste        Julija Kovaltšuk  

esimees        sekretär 

 

 


