Jõhvi Gümnaasium
HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 9
12.05.2016, Jõhvi
Algus: kell 17:00, lõpp: kell 17.50
Koosoleku juhataja: Tatjana Kossjuk
Protokollija: Julija Kovaltšuk
Võtsid osa: Tarmo Valgepea, Julija Kovaltšuk, Tatjana Kossjuk, Tea Allikmäe, Tiina
Kullamä, Alar Tasa, Regina Eimre (video teel), Daniil Valme, Hannes Reinula
Puudusid: Svetlana Skrebneva, Maria Guk, Anne Uttendorf, Riine Urbala, Anne Palmiste

Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Õpilasesinduse tegevus
3. Info direktorilt/direktorile. JG ohuolukorras tegutsemise juhendi tutvustamine.
4. Hoolekogu esindaja valimine lõpuaktusele
5. Kohapeal algatatud küsimused

1. Päevakorra kinnitamine.
Hoolekogu aseesimees Tatjana Kossjuk tegi ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.
Otsustati: Kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord.
Poolt: 9. Vastu: 0
2. Õpilasesinduse tegevus.
Õpilasesinduse esimees Daniil Valme: Info levitamise parandamiseks loodi grupid
sotsiaalvõrgustikes, mille abil õpilased on saanud informatsiooni. Üks FB postitustest sai
2000 vaatamist. See postitus oli seotud projektiga „Teeme ära“.
Õppeaasta vältel lahendasime väikseid probleeme. Oleme võtnud õpilastelt tagasisidet
murekohtade kohta. Korjasime kokku küsimused juhtkonnale. Eile toimus ümarlaud, kus
saime oma küsimustele vastused. Püüdsime koolielu rikastada. Korraldasime erinevaid
üritusi. Korraldasime stiilinädala, mille eesmärgiks oli pöörata tähelepanu õpilaste riietusele.
Tatjana Kossjuk: Daniil, Sina ise oled hea eeskuju. Näed alati stiilne välja.
Daniil Valme: Korraldasime projekti „Teeme ära“, mis õnnestus väga hästi. Projekti vältel
tegime koostööd meie linna noorteorganisatsioonidega. Kokku osales projektis „Teeme ära“
68 õpilast.

Koolis käivad tihti külalised. ÕE liikmed teevad alati hea meelega koolis ekskursioone,
tutvustavad kooli. Viimati võtsime vastu Jõhvi Vene Põhikooli õpilasi. Nendel olid mõned
hirmud, millest sai ka räägitud. Õpilasesinduse liikmed on võtnud osa mitmetest koolitustest.
Ühe nendest koolitusest korraldas Eesti Õpilasesinduse Liit.
Õpilasesinduse liikmed tegelesid ka Erasmus koolitusega. Meil on plaan kirjutada
rahvusvaheliste suhetega seotud projekt. Meil on tulemas lõpuaktus, mille ÕE korraldab.
Meie koolil on võrreldes teiste koolidega teine põhimõte. Tuleviku arhitekti nimetuse taga on
suur tagamõte. Selleks, et meie õpilastel oleksid kooli põhimõtetest ühised arusaamad, tahame
koostada brošüüri, mille jagame Jõhvi Gümnaasiumi õpilastele.
Tea Allikmäe: Mis kohad te korda tegite projekti „Teeme ära“ raames?
Daniil Valme: Kooli territooriumi ümbruse.
Tiina Kullamä: Andsime õpilastele võimaluse territooriumi valida.
Tea Allikmäe: Mulle väga meeldis esimene koolilehe number. Kas koolilehe väljaandmisega
tegeles ka õpilasesindus?
Tarmo Valgepea: 8 õpilast ja lennujuhendaja. Lennujuhendaja ei sekkunud protsessi. See on
keelatud. Õpilased, kes koolilehega tegelevad, tahavad õpilasfirma teha, et kogu ÕF protsess
läbi teha – reklaam, toimetamine jne.
Tatjana Kossjuk: Kas juhtkond toetab õpilasesinduse tööd?
Tarmo Valgepea: Juhtkond ei sega. Eile oli teemade lahtirääkimine. Aatrium on ideaalne koht
selleks. Selline ümarlaud võiks igal nädalal toimuda. Noored ütlesid, et soovivad koolis vett
juua. Mina ütlesin, et kraanis on vesi. Aga kraanid ei ole joomiseks mõeldud. Tahame ehitada
joogikraani kohad. See on väga hea, et nad selliste ettepanekutega tulevad.
Tiina Kullamä: Julgen järeldada, et selline õpilasesindus on kooli jaoks suur tugi.
Tarmo Valgepea: Nad peavad end kooli omanikena tundma.
Tiina Kullamä: Eilsel ümarlaual oli üheks küsimuseks tunniplaan.
Tarmo Valgepea: Jah, me vastasime sellele küsimusele. Matemaatikaõpetajad võivad
õpilastele anda ülesande koostada ideaalne tunniplaan. See ei ole nii lihtne.
Tatjana Kossjuk: See on õppejuhi rida. Igaüks peab oma asjaga tegelema.
Tarmo Valgepea: Küsin retoorilise küsimuse. Kas ministeeriumil on plaanis võtta ühendust ja
suhelda teiste Riigigümnaasiumide õpilasesindustega?
Regina Eimre: See on hea mõte niiviisi kogemusi vahetada. Tavaliselt istub hoolekogudes
õpilasesinduse liige vaikselt.
3. Info direktorilt/direktorile. JG ohuolukorras tegutsemise juhendi tutvustamine.

See on kohustuslik dokument kooli jaoks. Seal on kohustuslikud punktid sees. See versioon
on kinnitatud ja majas üles pandud. Toon näide. Füüsika tunnis läks üks pink põlema. See
juhtus enne, kui JG ohuolukorras tegutsemise juhend oli kinnitatud. Evakueerumine võttis
aega 4 minutit, majja tagasi tulemine 8 minutit. Kas kõikidele klassidele on tutvustatud seda
dokumenti?
Daniil Valme: Ei
Tarmo Valgepea: Lennujuhendajad tutvustavad kõikidele klassidele. Sügisel korraldab
Päästeamet õppuse.
Tatjana Kossjuk: Veel info direktorilt?
Tarmo Valgepea: Koolis toimuvad riigieksamid. See on ninu jaoks esimene kogemus. Näiteks
inglise keele riigieksam toimus 6 päeva. Sellel nädalal korraldab Innove meie majas
rahvusvahelise vene keele eksami. Eksamitel on ranged juhendid. Üldine juhend on 11
lehekülge pikk. Ühtegi probleemi pole olnud. Meiega koos tegid eksameid väiksemate
koolide õpilased. Koolieksamid on tulemas.
Regina Eimre: Kuidas õpilaste vastuvõtt on läinud?
Tarmo Valgepea: Homme on veel ühe kooli külastus. Teiste koolide õpilased on meil külas
käinud, ka tundides. Juba toimuvad vestlused.
Regina Eimre: Millal need lõpevad?
Tarmo Valgepea: Juuni lõpus. 3. juuliks avaldame nimekirjad.
Alar Tasa: Miks Toila Gümnaasiumis ei saa riigieksameid teha?
Tarmo Valgepea: Õpilaste arv on väike.
Alar Tasa: Kuidas Sillamäe Kannuka kooli õpilaste keeleoskus oli?
Tarmo Valgepea: Saavad hakkama.
4. Hoolekogu esindaja valimine lõpuaktusele.
Tatjana Kossjuk: Meie ettepanek on Regina Eimre.
Regina Eimre: Tänan usalduse eest! Võimaluse korral osalen.
Tea: Aktused lähevad jube pikaks. Äkki leiame inimese, kes esindab lapsevanemaid ja
hoolekogu? Millal lõpuaktus toimub?
Tarmo Valgepea: 21. juunil.
Regina Eimre: Kahjuks olen sellel ajal ära.
Siis Anne Palmiste.
Tea Allikmäe: Ei saa inimest ilma tema nõusolekuta vastutama panna.

Tea Allikmäe: Mida see õpilastele annab? Võib-olla ei peagi hoolekogu esindaja kohal
olema…
5. Kohapeal algatatud küsimused.
Daniil Valme: Edastan palve õpilastelt. Jõhvi Gümnaasiumi õpilased Eesti Teadusagentuuri
toetusel teevad lauatennise lauda. Probleem on selles, et õpilastel on vajaliku summani puudu
15 eurot. Pöördun hoolekogu poole lootuses leida sponsorid.
Hoolekogu liikmed korjasid vajaliku summa kohapeal kokku.
Tatjana Kossjuk: Ettepanek – järgmine kord saada kokku augustis.
Tarmo Valgepea: Augustis meil on õppenõukogu, kus me korrigeerime õppekava. See peaks
ka hoolekogust läbi käima. Võib-olla teema koosoleku hoopis septembris. Praegu otsime raha
Remniku laagri jaoks. Olete sinna ka kutsutud.
Otsustati: Järgmine hoolekogu koosolek toimub septembris.
Poolt: 9. Vastu: 0

(allkirjastatud digitaalselt)
Tatjana Kossjuk
Hoolekogu aseesimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Julija Kovaltšuk
Hoolekogu sekretär

