Jõhvi Gümnaasium
HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 3
16.03.2017, Jõhvi
Algus: kell 17:00, lõpp: kell 17.35
Koosoleku juhataja: Anne Palmiste
Protokollija: Julija Kovaltšuk
Võtsid osa: Krõõt Olo (videokõne), Julija Kovaltšuk, Daniil Valme, Anne Palmiste, Tea
Allikmäe, Eduard East, Tatjana Kossjuk, Irina Rozanova, Alar Tasa, Tarmo Valgepea
Kutsutud: Kristiina Juuse (ÕE president)
Puudusid: Riine Urbala, Hannes Reinula, Svetlana Skrebneva, Irina Murin
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Õpikeskkond ja turvalisus Jõhvi Gümnaasiumis (tööplaani p.8) – gümnaasiumi
direktor ja Daniil Valme
3. Info direktorilt/direktorile
4. Kohapeal algatatud küsimused
1. Päevakorra kinnitamine
Hoolekogu esimees Anne Palmiste tegi ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.
Otsustati: Kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord.
Poolt: 11. Vastu: 0
2. Õpikeskkond ja turvalisus Jõhvi Gümnaasiumis (tööplaani p.8) – gümnaasiumi
direktor ja Daniil Valme
Tarmo Valgepea: Õpikeskkonna ja turvalisusega on kõik korras. Näiteks õhtuste üritustega on
olukord parem. Õhtustele üritustele kutsuti valvurid. See teenus ei ole väga kallis. Kõigil on
parem olla. Õpilastel ja külalistel olid käepaelad.
Anne Palmiste: Ainetarvitajaid ei olnud?
Tarmo Valgepea: Ei olnud. Näitasime G4S valvuritele kodukorrareeglid. Nad arvestasid
sellega.
Alar Tasa: Turvalisuse pealt ei tohi raha kokku hoida.
Tarmo Valgepea: Kui talvel oli lund, siis lumekoristusega oli probleeme. Lõpuks saime lepingut
näha. Siis nägime ära standardid – lund ei tohi treppidel ja kõnniteedel olla. Enne käis ainult
traktor hommikuti. Aga praegu on olukord parem.

Meil oli vahepeal üks probleem - katusele ronimine. Käisid võõrad. Nüüd pannakse
evakuatsioonitreppidele juurdepääs ka kinni.
Mis puudutab õpikeskkonda, siis seda, mis on valmis ehitatud, kasutame täies ulatuses. Oleks
vaja suurema pinnaga 2 - 3 konverentsiruumi.
Arvutite teema. Arvuteid tellivad õpetajad aktiivselt. Mõnikord on järjekord. Rocca al Mare
Koolis, kus hiljuti käisin, on palju vähem arvuteid ja saavad hakkama.
Anne Palmiste: Mida ütleb õpilasesindus?
Kristiina Juuse: Andsime klassivanematele ülesande uurida, mida õpilased õpikeskkonnast ja
turvalisusest arvavad. Tuli ainult positiivne tagasiside.
Tarmo: Kohtla-Järve Kunstnike ühendus tõi meile juba teise näituse. Rikastavad
koolikeskkonda. Maalidega ei ole olnud ühtegi probleemi, midagi ei ole rikutud. Õpilased on
eetilised.
Anne Palmiste: Kas on veel küsimusi?
Alar Tasa: Kommentaar - õpilased harva käivad kunstinäitustel. See on neile hea võimalus.
Tarmo Valgepea: Meie disainiõpetajad vastutavad selle eest. Koolis on sisustatud disaini ruum.
Muusikainstrumente hakati rohkem kasutama – tegutseb 2 bändi. Meil on vorm, mida
täidetakse. Ei ole midagi rikutud.
Tea Allikmäe: Kas seoses turvalisusega on praktilisi õppusi ka olnud?
Tarmo Valgepea: Teeme septembris, kui tulevad uued õpilased. Eelmisel aastal füüsika klassis
läks laud põlema. Kõik said korrektselt evakueeritud.
Sisekaitseakadeemia kursused annavad õpilastele kompetentsi juurde.
3. Info direktorilt/direktorile
Tarmo Valgepea räägib koolide külastustest. Lilleküla kool, kus õpib umbes 80 uusmigranti.
See on täistsükligümnaasium. Õpetajad ütlesid, et küsimus on ainult kultuurierinevustes ja
keelebarjääris. Õpetajad ei sea väga kõrgeid eesmärke. Selle kooli näitel ei ole uusmigrantidega
probleeme.
Rocca al Mare on erakool, täistsükligümnaasium. Keskmine õppemaks on õpilasele 2100 eurot
aastas. Rõõmustab lapsevanemate aktiivne huvi ja tegutsemine kooli nimel. Samal päeval, kui
kooli külastasime, toimus heategevusõhtusöök – pilet oli 90 eurot. Sellega koguti raha
konkreetse asja peale. Õpetajad tegid eelroa ja profikokk valmistas teisi sööke. Rocca al Mare
Koolis on õpetajate päeva alati korraldanud lapsevanemad oma kuludega. Eelmisel aastal käisid
nad restoranis. Suheldi. Meie vanemad võiksid ka eeskuju võtta.
Rein Rebane, üks kooli asutajatest, räägib, et need vanemad, kes panevad käed puusa, nendega
räägitakse, pärast on nad kõige suuremad kooli toetajad.
Meeldis, kuidas nad kirjeldasid oma väärtusi – õnnelikkus, vaimsus, eetilisus.
Meil on samamoodi kolm väärtust – inimlikkus, tarkus, loovus.

Rocca al Mare kool võtab 1. klassi vastu 60 õpilast, soovijaid on 260. Nendel ei ole konkurssi,
nad teevad loosi. Väljakutse – igas klassis üks erivajadusega õpilane.
Irina Rozanova: 2012. aastal ilmus Rein Rebasega väga huvitav intervjuu, mis on leitav ETV
arhiivis.
Tarmo Valgepea: Asjad vajavad aega, et paika loksuda.
Anne Palmiste: Kas direktorile on küsimusi?
Eduard East: St Rocca al Mare koolis õpib ligi 700 õpilast?
Tarmo Valgepea: Jah.
Tarmo Valgepea: Käesolev nädal on meie koolis Karjäärinädal. Julija, selle korraldaja, räägib
karjäärinädala tegevustest.
Julija Kovaltšuk: Esmaspäeval ja teisipäeval oli õpilastel võimalus kohtuda erinevate elukutsete
esindajatega. Tänu Anne Palmistele saime kutsuda prokuröri ja advokaadi. Meil olid järgmised
inimesed:
Deniss Lartšenko, Narva Kolledži projektijuht
Jaanika Sokman, sisekujundaja
Villiam Linder, vanglateenistus
Küllike Namm, vandeadvokaat
Ebe Põder, psühholoog
Sofia Slevskaja, patrullpolitseinik
Sergei Polujanenkov, ettevõtja
Aleksandr Kuzin (Domovoi), Vene teatri näitleja
Eve Kruusmaa, sotsiaaltöötaja
Hannes Hallik, Uusmaa maakler
Dmitri

Suhhomjatnikov,

Software

engineer

Svetlana Arak, logopeed
Margus Gross, prokurör
Jaanus Võrno, hambaarst
Kolmapäeval oli koolide mess ja ümarlaud. Kohal olid järgmised kõrg- ja kutsekoolid: Eesti
Maaülikool, Sisekaitseakadeemia, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Ida-Virumaa
Kutsehariduskeskus, TTÜ Virumaa Kolledž, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuurüksus, Tartu Kõrgem Kunstikool, Tallinna
Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut.

3. tunni ajal ja vahetunnis oli õpilastel võimalus tutvuda erinevate Eesti kõrgkoolide ja IdaVirumaa kutsehariduskeskuse sisseastumistingimuste ja õppimisvõimalustega. Ümarlaua
küsimused olid koostatud õpilasesinduse liikmete poolt. Moderaatoriteks olid samuti õpilased.
Neljapäeval toimusid karjääriteemalised loengud, mille viisid läbi Rajaleidja ja Töötukassa
spetsialistid. Samuti, emakeelenädala raames, mis toimub karjäärinädalaga samal ajal, oli Inga
Lunge kaasahaarav loeng.
Reedel toimub IVOLi projekt Karjäärikompass. Meile tulevad külla külalised 8st Ida-Virumaa
koolist. Pealelõunal, tänu Rahvakultuuri keskuse programmile „Teater tuleb maale“, toimub
Improteatri etendus.
Järgmisel nädalal – neljapäevast laupäevani sõidame õppejuht Tatjana Ait, keemiaõpetaja
Kristelle Kaarmaa´ga Peterburi teaduslikule konverentsile, mida korraldab meie partnerkool –
77. keemiakallakuga Peterburi kool. Me esindame seal meie õpilaste poolt tehtud uurimistööd
teemal „Looduskosmeetika valmistamine Jõhvi Gümnaasiumi keemialaboris“. Töö juhendaja
on keemiaõpetaja Kristelle Kaarmaa. Kahjuks õpilased ise ei saa konverentsile sõita.
Märtsi alguses käis selle sama kooli juhtkond meil külas. Külastasime ka VKG-d. Täname Tea
Allikmäe´d selle eest, et võttis meid vastu ja viis läbi ekskursiooni.
Anne Palmiste: Riine Urbala edastas meili, kus esitab direktor Tarmo Valgepeale küsimuse.
Anne Palmiste loeb kirja ette: „Taas on lahkumas üks õpetaja – Gustavo R. Kaadrivoolavus
jääb suureks. Küsimus direktorile – miks kaadrivoolavus on jäänud suureks?
(Sellel hetkel ruumi siseneb Gustavo Rodrigues)
Tarmo Valgepea: Gustavo, why are you leaving?
Gustavo Rodrigues: I have another opportunity.
Tarmo Valgepea: Kaadrivoolavus ei ole suur. Õpetajate saamine on Eestis suur probleem. Meil
on uus ajalooõpetaja. Ta töötab ilusti.
4. Kohapeal algatatud küsimused.
Anne Palmiste: Kas kohapeal tekkis küsimusi?
Alar Tasa: Kuidas Gustavo sarnaste majutamisega on?
Tarmo Valgepea: Organisatsioon ise hoolitseb kõike eest. „Ühe kuu inimese“ eest maksab kool
kinni. Aga lisandväärtus on suur.
Irina Rozanova: Õpilased on rääkinud, et kui õpilane läheb kuskile, siis on vorm, kuhu ta peab
allkirjad ja ülesanded õpetajatelt korjama ja õppejuhile esitama. Tavaliselt käivad
vastutustundlikud õpilased. Nende jaoks on see alandav.
Tarmo Valgepea: Kui maailmas elaksid ainult eetilised ja moraalsed inimesed, siis ei oleks ka
kohtunikke vaja.
Kristiina Juuse: See taotlus tuleb esitada 3 päeva enne.
Tarmo Valgepea: Ütlen noortele - harjuge teatud rutiiniga.

Anne Palmiste: Järgmine koosolek on mais. Kas uute hoolekogu liikmete taotlus kinnitamiseks
tehakse ministrile kevadel või uuel õppeaastal? Kas kool on mõelnud selle peale?
Tarmo Valgepea: leian, et mõistlik oleks uued liikmed saada juba uue õppeaasta alguseks,
mitte tegeleda sellega alles augustis – septembris.
Anne Palmiste tegi ettepaneku teha järgmine hoolekogu koosolek 25. mail, kell 17.00.
Otsustati: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 25. mail, kell 17.00.
Poolt: 11. Vastu: 0

(allkirjastatud digitaalselt)
Anne Palmiste
Hoolekogu esimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Julija Kovaltšuk
Hoolekogu sekretär

