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1. Päevakorra kinnitamine.
Hoolekogu esimees Anne Palmiste tegi ettepaneku lisada hoolekogu koosoleku päevakorda
veel üks punkt – olukorrast Jõhvi Gümnaasiumi direktoriga.
Otsustati: Kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord.
Poolt: 10. Vastu: 0
2. Tööplaani p.10 muutmine.
Anne Palmiste tegi ettepaneku muuta viimane punkt. Sügisel vastuvõetud plaanis oli
kirjutatud, et hoolekogu tegevuse aruanne tulev päevakorda septembris. Aga hoolekogus lepiti
kokku, et tehakse mais. Sellega kaasas on Hoolekogu tegevuse aruanne.
Otsustati: Muuta Tööplaani p.10.
Poolt: 10. Vastu: 0

3. Seisukoha andmine hoolekogu tegevuse aruandele.
Anne Palmiste tegi ettepaneku anda Hoolekogu tegevuse aruandele arvamus järgmisel
koosolekul, kuna juunis toimub veel üks koosolek. Sinna on lisatud tänase koosoleku teemad.
Otsustati: Anda Hoolekogu tegevuse aruandele arvamus järgmisel koosolekul.
Poolt: 10. Vastu: 0
4. Olukorrast Jõhvi Gümnaasiumi direktoriga.
Anne Palmiste: Hoolekogu liikmed said ministeeriumilt kirja. Anne Palmiste tegi HTMi
esindajale ettepaneku kommenteerida olukorda.
Järgnev arutelu ei kuulu avalikustamisele, sest päevakorras oli töösuhte teema, mis on ainult
töötaja ja tööandja vaheline kokkulepe.
/………………………/
Teisipäeval käisid koolis HTMi esindajad, kes suhtlesid õpetajate ja õpilasesindusega.
Tatjana Kossjuk: Kas see oli kuidagi seotud skandaaliga, mis sattus meediasse?
Krõõt Olo: Absoluutselt mitte. Kartsime, et hakatakse sellega seostama.
Krõõt Olo: See lahkuminek toimus ikkagi kokkuleppel, sest me arutasime erinevaid variante
ja see oli mõlema poole soov.
Krõõt Olo: Leidsime, et head aega ei ole, alati on midagi – kas kooli algus läheneb, keegi on
midagi teinud. Nagu me oleme juba öelnud, Tarmo on selle kooli käivitaja, tema hing on siin
sees ja kooli väärtused jäävad edasi kestma. Mingisuguseid muudatusi siin ei ole. Nagu me
vastasime õpilastele, Tarmo võib kindlasti tulla lõpuaktusele kõnet pidama, kui õpilased seda
soovivad.
Tatjana Kossjuk: Samas jääb mulje, et ta on niimoodi lahkunud, et ei ole oma kollektiivi
koostöö eest tänanud.
Tatjana Ait: Esmaspäeval oli Tarmo majas, mina olen temaga suhelnud, oleme asjad üle
vaadanud. Kell pool viis meil oli koosolek õpetajatega, kus ta tänas neid ja ütles „Head aega“.
Me oleme tugev meeskond ja Tarmo soov oli, et me jätkaksime tema alustatud asja. Me
peame tugevad olema. Õpilased on need, kelle pärast me siin tööd teeme.
Tatjana Kossjuk: Mulle teeb muret, kas selle loo pärast ei kannata tulevase 10. lennu
komplekteerimine?
Tatjana Ait: Loodame, et mitte.
Anne Palmiste: Tõenäoliselt ühe inimese lahkumine ei tohiks mõjutada tervet asutust.
Tatjana Ait: Võin kinnitada, et kõik toimib. Maailm ei jäänud seisma. Me teeme kõik selleks,
et meile tuleksid uued õpilased.
Alar Tasa: Kas on tähtaeg uue direktori leidmiseks?
Tatjana Ait: See sõltub ministrist, millal konkurss välja kuulutatakse. Mulle öeldi, et parimal
juhul leitakse uus direktor 1. augustiks, halvimal juhul 21. augustiks. Niikaua olen mina kt.

5. Ülevaade õpilasesinduse tegevusest (tööplaani p.9)
Õpilasesinduse esimees Kristiina Juuse tegi ülevaate õpilasesinduse tegevusest:
Alguses olid ÕE valimised. Soovijaid ei olnud nii palju. Kõik 15 soovijat arvati
õpilasesinduse koosseisu.
Eelmine meeskond kinnitas põhimääruse.
Kuna vana ÕE liikmed lahkusid, valiti uus president. Infot levitati, koosseis sai kinnitatud.
Peale koolipäeva oli tutvumine, istumine, valiti asepresident ja protokollija.
Õppeaasta tegevused:
Õpilasesindus tegeles mikrolaineahju kasutamise korraldamisega, tehti plakat, jagati infot
Stuudiumis. Leppisime kokku, et igaüks, kes kasutab mikrolaineahju, puhastab selle kohe ära.
ÕE aitas kaasa aastalõpuballi korraldamisel.
Teemaks oli ka puhas vesi. Selle teema käsitlemist ei jõudnud kahjuks lõpule viia.
Tegeleti olukorraga sööklas. Õpilastele ei meeldi, et kõik trügivad ja on pikad järjekorrad.
Viidi läbi küsitlus. Õpilastelt küsiti, mida nad arvavad, mida saab ette võtta, et ei oleks sellist
probleemi.
Koolis oli väitluspäev, kus ÕE osales oma meeskonnaga. ÕE meeskond sai seal päris hea
koha.
Korraldati piparkoogivõistlus. Iga klass tegi midagi piparkoogi taignast.
ÕE tegeles ka puudumiste ja mobiiltelefonide probleemiga: vestlused, klassijuhataja tunnid.
Õppeaasta jooksul lahkus kaks liiget, kaks tuli tagasi.
Kui valiti klassivanemad, siis ÕE liikmed kohtusid ka nendega.
ÕE tegeles ka vahetusjalanõude probleemiga. Igal hommikul oli garderoobis valvel 1-2
õpilasesinduse liiget.
Karjäärinädala raames koostas ja esitas ÕE küsimused ülikoolidele.
Plastikpudelitega hakati tegelema, aga ei jõutud lõpuni.
Viidi läbi küsitlus, mis puudutas salatite valikut sööklas.
Praegu tegeleb ÕE klaaskatuse katmise küsimusega.
Anne Palmiste: Üritusi on nii palju olnud. Kas saan õigesti aru, et ÕEs on aktiivsed noored?
Kristiina Juuse: Enamus jah. On ka selliseid, kes ei ole väga motiveeritud. Kui nad tutvustasid
ennast, siis tõid välja enda tugevad küljed. Me kasutame seda ära. Kui keegi oskab joonistada,
siis teeb plakateid jne.
Anne Palmiste: Kas teised tulevad kaasa ÕE tegevustega?
Kristiina Juuse: Jah.
Anne Palmiste: Kas need asjad, mis on praegu pooleli, lähevad järgmisel aastal edasi?
Kristiina Juuse: Nt pudelikastid. Meil on disainid olemas. Kui järgmisel aastal tuleb uus
valimine, arvan, et nad saaksid seda edasi teha.
Tea Allikmäe: Kas tuumik on 10., 11. või 12. klass?

Kristiina Juuse: Põhiliselt on 11. Paljud on 10ndast ka.
Alar Tasa: Kui populaarne on õpilasesindus?
Kristiina Juuse: On erinevaid õpilasi. 10. klassis on palju, kes kaasa tulevad.
Tatjana Kossjuk: Mis kriteeriumid kehtivad klassivanemate valimisel?
Kristiina Juuse: Meile pakuti juhtimise kursus, kuhu igast klassist kandideeris 1-2 inimest.
Nemad said klassivanemaks.
Tatjana Ait: Üks õpetaja tegi ettepaneku teha õpilastele juhtimiskursus, mis hõlmab ka
teemat: vabatahtlik töö. Nad läbivad kursuse kolme aastaga ja see läheb valikainena kirja.
4. Olukorrast Jõhvi Gümnaasiumi direktoriga.
Anne Palmiste tegi ettepaneku minna edasi 4. päevakorra punktiga. Lahendamata jäi
ministeeriumi kiri, kus oli kirjas, et hoolekogu peab valima oma esindaja konkursi komisjoni.
Kui vaatame PGSi, siis hoolekogul sellist ülesannet/pädevust ei ole. Kui HTM heast tahtest
võtab sinna komisjoni hoolekogu liikme juurde, siis meil ei ole selle vastu midagi. PGSs on
kirjas, et hoolekogu peab andma arvamuse konkursi läbiviimise korra kohta (§ 73, 1. lõik,
9.punkt). Kas see kord on üldse olemas?
Krõõt Olo: Meil on üldine määrus selle kohta.
Julija Kovaltšuk: Kas komisjoni tuleb ka koolipoolne esindaja?
Krõõt Olo: Koosseisu kinnitab minister.
Julija Kovaltšuk: Mina kandideeriks hoolekogu poolt.
Anne Palmiste tegi ettepaneku anda arvamus Riigi kutseõppeasutuse ja riigi üldhariduskooli
direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korrale.
Otsustati: Võtta arvesse Riigi kutseõppeasutuse ja riigi üldhariduskooli direktori vaba
ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord. Hoolekogu poolt Jõhvi
Gümnaasiumi direktori valimiskomisjoni liikmeks määrata Julija Kovaltšuk.
Poolt: 10. Vastu: 0
6. Jõhvi Gümnaasiumi arengukava (arvamuse andmine – PGS §73 lg.1-1 p.1)
Anne Palmiste tegi ettepaneku anda arvamus Tarmo Valgepea poolt saadetud arengukavale.
Anne Palmiste: Nõustun Tea seisukohaga, et seda tuleb kõvasti kohandada. See on loosungeid

täis, õigekirja tuleks parandada. Paneks sinna sisulise tegevuse ka. Anne Palmiste tegi
ettepaneku anda koolile aega arengukava kohandada. Siis saame sellele arvamuse anda.
Otsustati: Anda koolile aega arengukava täiendamiseks.
Poolt: 10. Vastu: 0
7. Info direktorilt/direktorile
Tatjana Ait: Praegu tegeleme kodukorra muutmisega. Seoses sellega on mul ettepanek tulla
juunikuus kokku, et anda sellele arvamus. Esmaspäeval saame selle valmis, siis saadan
õppenõukogu liikmetele, õpilasesindusele ja hoolekogu liikmetele.
Anne Palmiste: Järgmisele koosolekule jääb arengukava, kodukord ja hoolekogu tegevuse
aruanne.
Tatjana Ait rääkis, kuidas lõpeb õppeaasta, edasistest plaanidest jne.
Tatjana Ait: Sellel õppeaastal meil on 103 kooli lõpetajat, medalistide arv on umbes 20. Mis
puudutab õpetajate seisu, siis üks noor inglise keele õpetaja kolib Tallinna, asemele tuleb kaks
inglise keele õpetajat Brasiiliast. Otsime füüsikaõpetajat, sest tunde on palju ning meie
õpetajal on praegu väga suur koormus. Veel hakkame otsima projektispetsialisti, soome keele
õpetajat ning informaatikaõpetajat (täidab ka haridustehnoloogi ülesandeid).
Anne Palmiste: Kas järgmisel õppeaastal on selline aine, mis ei ole üldse õpetajaga kaetud?
Tatjana Ait: Ei ole. Rääkides tunnijaotusplaanist järgmisele 10. lennule, kes tuleb meile uuest
õppeaastast, siis nemad õpivad sama programmi järgi nagu praegune 10. lend. Hiljuti
toimusid koosolekud meie partneritega, kokkulepped järgmiseks õppeaastaks on tehtud. Sellel
nädalal toimub koosolek politseiga, kus arutleme koostöötingimusi. Koostöö
Sisekaitseakadeemiaga sujub hästi. Praegu on meie 11. lennu õpilased laagris. Laagrid
toimuvad ka juunikuus – 1.-2. ning 12.-13. juunil. Täna toimus teistkordselt matkapäev, mida
korraldas meie kooli 12. lennu õpilane Erik. Seekord saime IVOLi toetuse. Võrreldes eelmise
aastaga on kaasatud rohkem partnereid, osalejad on mitte ainult meie koolist, vaid ka teistest
Ida-Virumaa koolidest. Erik on nõus ka järgmisel aastal, kui ta enam me koolis ei õpi, tegema
sama projekti.
6. mail toimus Lahtiste uste päev.
Julija Kovaltšuk: Lahtiste uste päeval osales üle 80 õpilase ja 15 lapsevanemat. Tagasiside oli
väga positiivne.
Tatjana Ait: Kevadel saatsime Ida-Virumaa koolidele kirja ettepanekuga, et Tarmo tuleks
Jõhvi Gümnaasiumit tutvustama. Osad koolid kasutasid seda võimalust, mõned jätsid kirjale
vastamata.
Tatjana Kossjuk: Eelmisel aastal oli väga populaarne jaapani ja hiina keel. Kui kaugele te
selles suunas olete jõudnud?

Tatjana Ait: Hiina keele õpetaja meil on olemas. Tunnid toimuvad.
Tea Allikmäe: Kui palju 12. lennu õpilast on sellel aastal välja kukkunud?
Tatjana Ait: Neid ei ole palju. Paar õpilast.
Alar Tasa: Kas suvelõpu laager toimub sellel aastal?
Tatjana Ait: Jah, toimub. Kirjutasime projektitaotluse. Sellel nädalal külastasid meid
ministeeriumi esindajad. Nad kinnitasid, et isegi kui me projektitoetust ei saa, toimub laager
igal juhul. Vastuvõtuvestlustel anname samuti informatsiooni, et laager toimub 28.-30.
augustil.

8. Kohapeal algatatud küsimused.
Svetlana Skrebneva tõstatas teema, mis puudutab artiklit Jõhvi Gümnaasiumi õpetaja kohta.
Järgnev arutelu ei kuulu avalikustamisele, kuid oma arvamuse said välja öelda kõik
hoolekogu liikmed.
Anne Palmiste tegi ettepaneku valida järgmise hoolekogu koosoleku kuupäev.
Otsustati: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 15. juunil kell 17.00.
Poolt: 10. Vastu: 0
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