Jõhvi Gümnaasiumi
HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 1
21.09.2016, Jõhvi
Algus: kell 17:00, lõpp: kell 17.50
Koosoleku juhataja: Anne Palmiste
Protokollija: Julija Kovaltšuk
Võtsid osa: Anne Palmiste, Tarmo Valgepea, Julija Kovaltšuk, Tea Allikmäe, Eduard East, Daniil
Valme, Hannes Reinula, Anne Uttendorf, Riine Urbala
Puudusid: Tatjana Kossjuk, Svetlana Skrebneva, Maria Guk, Regina Eimre, Alar Tasa

Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine.
2. Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu tööplaani kinnitamine (lisatud manuses).
3. Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi õppekava muudatustele (lisatud manuses).
4. Ülevaade hoolekogu tööst 2015/2016 õppeaastal (lisatud manuses).
5. Info direktorilt/direktorile.
6. Kohapeal algatatud küsimused.
1. Päevakorra kinnitamine.
Hoolekogu esimees Anne Palmiste tegi ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.
Otsustati: Kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord.
Poolt: 8. Vastu: 0
2. Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu tööplaani kinnitamine.
Hoolekogu esimees Anne Palmiste tegi ettepaneku kinnitada Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu tööplaan.
Anne Palmiste: Kas koolil on veel mingeid dokumente, mille kohta hoolekogu peaks arvamust
avaldama?
Tarmo Valgepea: Meil on kõik olemas, v.a arengukava, aga see võtab aega. Ta tuleb selle õppeaasta
sees.
Anne Palmiste: Aga teeme siis ühe rea juurde. Kui läheb vaja, siis saame selle kohta arvamuse anda.
Paneks sinna taha „jooksvalt“. „Lõpuaktuse“ võtan välja. Kas ülejäänud jääb? Vaatan PGSist järele.
Osad dokumentidest vajavad „kehtestamist“, teised „arvamuse andmist“.
Tööplaan ja õppekava jäävad septembrisse. Õpilasesinduse töö eelmisel õppeaastal oli mais. Daniil,
kuidas on sellel õppeaastal?
Daniil Valme: Mai sobib.
Anne Palmiste: Eelmisel aastal meil oli teema „Õpikeskkond“. Ka mais. Me peame kõik asjad nelja
koosoleku vahel jagama. Teeksime järgmise koosoleku novembri viimasel nädalal. Siis oleks sellel

poolaastal kaks ja teeks järgmisel poolaastal ka kaks. Äkki novembri viimaseks nädalaks käskkiri ka
olemas. Paneks personali küsimus novembrisse, aga turvalisus märtsi. Ja viimane koosolek toimuks
mais.
Anne Palmiste tegi ettepaneku kinnitada hoolekogu tööplaan.
Otsustati: Kinnitada hoolekogu tööplaan.
Poolt: 8. Vastu: 0
3. Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi õppekava muudatustele.
Anne Palmiste tegi ettepaneku anda arvamus Jõhvi Gümnaasiumi õppekava muudatustele.
Tea Allikmäe: lk 13. Gümnaasiumi jooksul tuleb läbida vähemalt 96 kursust. Kas uurimistöö on seal
sees.
Tarmo Valgepea: See on kohustuslik, aga ei ole 96 sees.
Tea Allikmäe: lk 15. Siin on valikained – energeetika, keemiatööstus, mäemajandus, arhitektuur,
inseneeria. Kes on nende ainete andjad?
Tarmo Valgepea: Seal on kirjas teemad. Enne kui hakkavad ained, otsime õpetajad.
Tea Allikmäe: Millal õpilased hakkavad neid aineid valima?
Tarmo Valgepea: 10. klassis nendele tutvustatakse kogu mudelit, 11. klassis nad valivad ja 11., 12.
klassis õpivad valikaineid. Kuigi mõned kursused nad saavad juba 10. klassis valida, nagu näiteks
animatsioon.
Tea Allikmäe: Mida nad siis praegu valivad?
Tarmo Valgepea: Nad valivad blokid, mille sees on teatud ained.
Tea Allikmäe: STEMiga tegelevad Riine ja Hannes. Kui nüüd valitakse, siis VKG poolt oleks
Keemiatööstus. Millal meiega siis ühendust võetakse?
Tarmo Valgepea: STEM saab valmis, siis. Meil sellel aastal saavad valmis mitmed ainekavad.
Arhitektuuri ainekava saame oktoobri teisel poolel. Seda tehakse koostöös Arhitektuuri Liiduga ja
Disaini Keskusega. Jaapani keele jaoks otsime praegu vahendeid. Hiina keelega on kõik korras –
inimene olemas. Iga uue asja tegemine võtab aega.
Tea Allikmäe: Siis lehekülgedel 16-17 on kursuste arvud 10., 11. ja 12. klassis. Suve jooksul kuulsin,
et mõned tahtsid koolist ära minna, kuid ei saanud, kuna 10. klassis ei olnud ühtegi kursust keemiat
ega füüsikat. Mina kooliinimene ei ole. Äkki saate vastata, kas on korras, kui ühes kohustuslikus aines
on 10. klassis kursuste arv “0”. Mõned ju kolivad ära ja ei saa kooli vahetada, kuna mõnes aines on
läbimata kursus.
Tarmo Valgepea: See on selle süsteemi loogika. Kõikidel Eesti koolidel on õigus luua see kava. Kui
õpilased liiguvad, peavad nad sellega arvestama. Sellel aastal tulid meile Ahtme Gümnaasiumist üle
mitmed õpilased ja me pidime vaatama, mis on läbitud, mida ei ole, ja pidime looma individuaalselt
võimalused puuduvate kursuste läbimiseks.
Riine Urbala: Kolm esimest valikainet – keemia, IT/informaatika, programmeerimine. Kas nad ei kattu
STEMiga? Näiteks mäemajandus. Me muidugi ei lähe nii süvitsi.
Tarmo Valgepea: STEMilt saavad nad minna järgmisele etapile.
Riine Urbala: Kuidas valikainete gruppidega on? Kui ta valib mooduli, siis seal sees on …?
Julija Kovaltšuk: Viis kuni seitse kursust.
Tarmo Valgepea: Kokku on vaja läbida 13 kursust minimaalselt. Kui õpilane saab 96 täis, siis ta ei pea
kõiki aineid, mis plokis on, võtma. Mõned kursused tekivad elust enesest. Näiteks tuli kandideerima

inimene, kellel oli kompetents animatsiooni kursust teha, ja nii me siis pakkusime õpilastele seda.
Järgmine ettepanek, mis me saime Põltsamaa Ühisgümnaasiumilt oli Küberkaitse kursus. See haakus
meie Sisejulgeoleku ploki, riigikaitse ja programmeerimisega. Nii et me toome sisse Küberkaitse
kursuse, mis on toetatud Eesti Küberkaitse Keskuse, RIA ja NATO poolt.
Anne Palmiste: Sain ma õigesti aru, et valikainete lugejad on oma ala spetsialistid?
Tarmo Valgepea: Ikka. Reeglina on meil õpetajate koormused täis. Mõned annavad ka valikaineid.
Meie matemaatikaõpetaja Külli Kallas loeb programmeerimist ja robootikat.
Anne Palmiste: Nüüd peame Jõhvi Gümnaasiumi õppekava muudatuste kohta andma ka arvamuse.
Kas kiidame muudatused heaks?
Otsustati: Kiita Jõhvi Gümnaasiumi õppekava muudatused heaks.
Poolt: 8. Vastu: 0
4. Ülevaade hoolekogu tööst 2015/2016 õppeaastal.
Anne Palmiste: Palun kommentaarid ülevaate kohta.
Tea Allimäe: Tahaks kiita meie hoolekogu esimeest, kes sellise põhjaliku ülevaate koostas.
Eduard East: Te võiksite Põhjarannikusse arvamusloo kirjutada.
Anne Palmiste: Seda ma ei kirjutanud ainult teile. See peaks minema koos hoolekogu protokolliga
kodulehele. Õpilasesinduse esimees võiks kindlustada, et see läheks ka kooli ajalehte. Kooli õpilased
võiksid teada, mis toimus. Vaevalt, et nad protokolle loevad. Ma siis vormistan selle ära, kirjutan alla
ja koos tänase protokolliga saab selle ülesse panna.
Otsustati:
Kiita
ülevaate
hoolekogu
tööst
2015/2016
õppeaastal
heaks.
Poolt: 8. Vastu: 0
5. Info direktorilt/direktorile
1. Anne Palmiste: Tealt tuli küsimus õpetajate kohta.
Tarmo Valgepea: Õpetajatega on kõik korras. Otsime soome keele õpetajat, kuna tahame soome keele
kursust avada. Kui leiame inimese, siis hakkavad õpilased soome keelt õppima. Soome keel ei ole
kohustuslik.
Teine teema oli füüsika. Füüsikas on õpetaja olemas. Tahame füüsika temaatilisi kursusi tuua juurde.
Eesti keel võõrkeelena õpetajat otsime permanentselt kogu aeg. Tööturul neid ei ole. Kui me juba
kuulutuse paneme, raha kulutame, siis lükkame selle juurde. Kui leiame inimese, siis anname talle
rakenduse.
Viimane oli õppekorralduse spetsialist. Meil oli Helen Sulg, kes töötas meil õppearendusjuhina. Ta
läks septembri algul ära. Nüüd see funktsioon, mida täitis Helen ehk “majast välja” kontaktide
loomine, läks õppejuhile. Õppejuhi fuktsioon tunniplaani tegemine ja haldamine läheb uuele inimesele
ehk õppekorraldusspetsialistile. Tema tegeleb ka uute valikkursuste haldamisega. Eile lõppes konkurss
sellele ametikohale. Meil oli kolm väga head kandidaati.
2. Anne Palmiste: Käivad jutud, et sellel aastal on söökla järjekorrad väga pikad. Õpilased hilinevad
tundi, osa õpilastest käivad mitu korda söömas. Sellepärast kõik ei jõua süüa selle tunni aja jooksul.
Saan aru, et õpilasi on rohkem kui eelmisel õppeaastal. Kes tegeleb selle probleemiga? Kas kool on
asjaga kursis?

Tarmo Valgepea: Andmed on natuke ebaõiged. Söömisprotsess on kontrolli all. Ainuke problem on
see, et teatud tüübid söövad teist ja kolmandat korda. See on õpilasesinduse teema, sest direktor ei käi
ringi ja ei loe nägusid.
Daniil Valme: Probleem on selles, et meil ei ole veel uusi liikmeid valitud nende asemele, kes eelmisel
õppeaastal kooli lõpetasid. Nii et meid on vähe.
Anne Palmiste: Kahe kuuga saate ikka uued valitud.
Tarmo Valgepea: Tuli palju uusi õpilasi ja läheb aega enne, kui nad uue kultuuriga harjuvad.
Anne Palmiste: Mul on hea meel, et kool on kursis.
Tarmo Valgepea: Ma tuletan alati meelde, et toitu antakse 1,39 euro eest.
Õpilasi on praegu 374. On uued tendentsid sellel aastal. Ahtme Gümnaasiumist on meile tulnud sellel
aastal uusi õpilasi – nii 10., 11. kui ka 12. klassi. Nad läksid sinna, siis tulid meile. Ütlesid, et seal
lubatakse ühte, aga tehakse teist. Ütlevad, et meie koolis on parem. Nüüd hakkavad meie kooli viljad
rääkima. Eelmisel aastal oli ju palju kuulujutte.
10. klassi võtsime ligi 140 õpilast. Viis klassikomplekti – kolm klassi 60/40 õppekava järgi ja kaks
klassi 100% eesti keeles õppekava järgi. Sellel aastal oli filter tihedam. Nüüd on meil kokku 15
klassikomplekti. Igas lennus on 5 klassi. Nüüd tuleb välja, et selle maja funktsionaalne võimekus on
väike. Meile ei jätku ruume. Sellel aastal juba taotlesime põhikoolilt ruume, et saaksime seal tunde
läbi viia. Sealjuures on meil söökla ja aatrium ka kasutusel. Loome lugemissaali ühe klassiruumi
juurde. Sellel aastal on õhkkond parem, kui eelmisel õppeaastal. Ollakse asjalikumad. Käisin ise 11.
klassidega rääkimas elust ja olust. Panin tähele, kui teadlikud nad on.
Sellel aastal on meil lennujuhendajaid mitte kolm, vaid kuus.
6.Kohapeal algatatud küsimused
Eduard East: Mitmele õpilasele on kool mõeldud?
Tarmo Valgepea: 540le. See maja on väga hea, aga selle läbilaskevõime ei ole selline nagu paberil.
Anne Palmiste: Tõenäoliselt tulevad meil koosseisu muudatused. Anne Uttendorfi, Maria Guki ja
Regina Eimre asemele tulevad uued liikmed.
Tarmo Valgepea: Haridusministeeriumile on juba andmed antud. Ootame ministri käskkirja.
Anne Palmiste: Kas need lapsevanemad, kes on sellel õppeaastal välja valitud, on pisut edukamad?
Julija Kovaltšuk: Loodame.
Anne Palmiste: Volitused kehtivad kaks aastat. Me peame veel ühe aasta koos eksisteerima. Annet
täname aastase koostöö eest.
Anne Palmiste: Ettepanek – Järgmine hoolekogu koosolek toimub 29. novembril kell 17.00.
Otsustati:
Järgmine
hoolekogu
koosolek
toimub
29.
novembril
kell
17.00.
Poolt: 8. Vastu: 0
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