Jõhvi Gümnaasium
HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 2
08.04.2019, Jõhvi
Algus: kell 17:00, lõpp: kell 17.35
Koosoleku juhataja: Messurme Pissareva
Protokollija: Julija Kovaltšuk
Võtsid osa: Hennes Reinula, Tea Allikmäe,
Eve Kottise, Julija Kovaltšuk, Kadri Rattasepp, Guido Tellis, Jelena Ragni, Messurme
Pissareva, Aleksandra Ratkovitš, Anti Alasi (videokonverentsi kaudu), Tatjana Ait
Puudusid: Gaido Kentem, Riine Urbala, Martin Repinski

Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Päevakorra kinnitamine
Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi vastuvõtukorra eelnõule
Info kooli direktorilt
Kohapeal algatatud küsimused

1. Päevakorra kinnitamine.
Messurme Pissareva tegi ettepaneku kinnitada päevakord.
Otsustati: Kinnitada päevakord.
Poolt: 10. Vastu: 0
2. Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi vastuvõtukorra eelnõule.
Tatjana Ait: Kaks aastat oleme kasutanud SAISi. Kohati tekkisid vead, sest süsteem on
loodud eelkõige kõrg- ja kutsekoolidele. Näiteks põhikoolide lõpetajate hinded ei tulnud üle.
Juhiabi pidi neid käsitsi sisestama. Andsime SAISile vigadest teada, kuid probleeme ei
lahendatud. Viimsi, Paide ja Rapla riigigümnaasiumid kasutavad uut e-keskkonda, mis on
Stuudiumiga seotud. Uurisime asja ja tuli välja, et see süsteem on gümnaasiumide jaoks palju
lihtsam ja arusaadavam. Otsustasime, et tahame sisseastumissüsteemi muuta. Vastuvõtu sisu
poolest ei ole midagi muutunud.
Tea Allikmäe: Kas sisseastumiskorrad riigigümnaasiumides on erinevad?
Tatjana Ait: Jah, erinevad.
Tea Allikmäe: Punkt 4.1.1.1. Teen ettepaneku, isikuandmete töötlemisega alustada siis, kui
kandidaat esitab sisseastumisdokumendid.

Tatjana Ait: Edastame arendajatele ettepaneku, et lapsevanem kohe annab nõusoleku
isikuandmete töötlemiseks.
Tea Allikmäe: Punkt 3.5 „Vestluse tulemustest ja 9. klassi kokkuvõtvate hinnete keskmisest
moodustub pingerida, mis on aluseks vastuvõtuotsuste tegemisele“. Punktis 4.4 on ka
pingerida.
Tatjana Ait: Need on erinevad pingeread. Kõigepealt tuleb kandidaadiks registreeruda, siis
tehakse pingerida olemasolevate hinnete põhjal, mille põhjal kutsutakse vestlusele. Peale
vestlust saavad edukad kandidaadid kutse sisseastumisdokumente esitama, andmed
kontrollitakse üle, lõputunnistuse andmed sisestatakse, moodustub lõplik pingerida.
Eve Kottise: Millised on need kriteeriumid, mille alusel otsustatakse ja punkte pannakse? Kas
nad ei peaks avalikud olema? Nad on vajalikud, kui mingi vaie tuleb.
Tatjana Ait: Meil on kirjas, keda ei võeta.
Anti Alasi: Üks variant on teha hindamise tabel, teine variant on panna üldisemalt kirja –
õppimine ja motivatsioon.
Tatjana Ait: Punkt 2.1 ütleb, mille järgi võetakse õpilasi vastu.
Anti Alasi: Praegu jääb arusaamatuks, kus need kriteeriumid on.
Tatjana Ait: Näiteks punktis 2.2.3 on öeldud „vähemalt rahuldavad 9. klassi kokkuvõtvad ja
põhikooli lõputunnistuse hinded.“ Siin on kõik olemas.
Anti Alasi: Punkti 3.4 juurde võib lisada, kus need kriteeriumid asuvad.
Üleminek SAISilt Stuudiumile on koolidel lubatud. HTM kaalub, et kõik riigigümnaasiumid
läheksid kunagi SAISile. See võib juhtuda paari aasta jooksul. Praegu mõni on Stuudiumis,
mõni SAISis, mõnel on oma süsteem. Kriteeriumid peaksid vastama ühistele reeglitele. Aga
ühtset reeglistikku ei hakka seadma, sest situatsioonid linnades on erinevad. Mõnedes
linnades on konkurents ja tehakse testid. Jõhvis teste ei ole.
Tatjana Ait: Teadvustame, et paari aasta pärast peame jälle SAISi minema.
Messurme Pissareva tegi ettepaneku kiita Jõhvi Gümnaasiumi vastuvõtu korra eelnõu heaks.
Otsustati: Kiita Jõhvi Gümnaasiumi vastuvõtu korra eelnõu heaks.
Poolt: 10. Vastu: 0
3. Info direktorilt
Tatjana Ait: Laupäeval, 6. aprillil toimus lahtiste uste päev. Kohale tuli ligi 100 noort. Eesti
keelt kõnelevate õpilaste osakaal oli seekord hea. Õpilaste tagasiside näitab, et kõik jäid
päevaga rahule.
Julija Kovaltšuk: Seekord leidsime tegevust ka lastevanematele, kes kohale tulid. Neid oli üle
kümne. Nendega suhtlesid lennujuhendajad ja Aleksandra, õpilasesinduse president.

Lastevanematele näidati kooli, tutvustati sisseastumistingimusi, õppekorraldust ning arutati
haridust puudutavate küsimuste üle.
Guido Tellis: Kes on järgmine lennujuhendaja?
Tatjana Ait: Meil on juba inimene olemas, aga tema nime me veel ei avalikusta.
Kevadel toimus kaks konkurssi – õppejuhi ja õppenõustaja kohale. Rõõmustab see, et
kandideerisid väga tugevad inimesed. Sellest nädalast meil on tööl uus õppenõustaja.
Järgmisest õppeaastast õpime trimestrite järgi. Meil tuleb Kohtla-Järve Gümnaasiumiga ühtne
süsteem ning järgmise õppeaasta 1.-5. juunil on riigigümnaasiumide vaheline valikainete
nädal.
8. juunil osaleme Narva Energiajooksul. Transport ja osalustasu on kooli poolt.
Kadri Rattasepp: Kas vastu võetakse viis klassikomplekti?
Tatjana Ait: Viis tuleb kindlasti. Kaks klassi 80/20 eestikeelsele õppele ja kolm klassi 100%
eestikeelsele õppele. Tulevikueesmärk on 6 klassi igas lennus.
Nagu eelmiselgi aastal saavad meie valla tugevamad 9. klassi õpilased kutsetega sisse astuda.
Nad ei pea vestlusele tulema.
Praegu toimub meil gümnasisti varju nädal. Kümnendates klassides, ühes klassis kuni kaks
varju.
15. aprillil tulevad meile külla Jõhvi Vene Põhikooli õpilased ja 17. aprillil Jõhvi Põhikooli
õpilased. Nad veedavad siin terve koolipäeva, tunde annavad meie õpetajad.
Sellel õppeaastal toimuvad vestlused õpilaskandidaatidega ainult eesti keeles. Meie eesmärk
on, et alates 2020. õa toimub meil kogu õpe eesti keeles. 11. ja 12. klassid lõpetavad
programmil 80/20. Uued alustavad 100% eesti keeles.
Teeme põhikoolidega koostööd eestikeelseks õppeks ettevalmistamise osas.
Guido Tellis: Ei tahaks, et tugev kuid kehva eesti keele oskusega õpilane jääks eemale. Võiks
nendele augustis keeleõpet korraldada.
Tatjana Ait: Teeme kõik, et ka kehvema keeleoskusega õpilased, kes on motiveeritud,
hakkama saaksid. Tuleb alg- ja põhikoolist alustada. Põhikoolid on tugeva keeleõppe
vajalikkust juba teadvustanud.
Järgmisel õppeaastal pakume kahte uut moodulit – teatrikunst ja meedia. Meil on inimestega
kokkulepped olemas. Meditsiinimooduliga liitus veel üks partner – Tallinna Tervishoiu
Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuurüksus. 20. mail kell 11:30 on pidulik koostöölepingu
allkirjastamine.
Guido Tellis: Millal tulevad kutsed edukatele valla 9. klassi lõpetajatele? Õpilased juba teevad
otsuseid ning viivad dokumente Tartu ja Tallinna gümnaasiumidesse sisse.

Tatjana Ait: Nimekirjad on meil juba olemas. Õpilased on teadlikud sellest, et tuleb kutse.
Saavad enne aprilli koolivaheaega kätte.

4. Kohapeal algatatud küsimused
Julija Kovaltšuk: Jõhvi Gümnaasiumi õpetajad esitavad kolm õpetajat, ühe lennujuhendaja ja
direktori „Eestimaa õpib ja tänab“ konkursile.
Julija Kovaltšuk tegi hoolekogu liikmetele kandidaatide nimed teatavaks.
Otsustati: Kiita Jõhvi Gümnaasiumi poolt esitatud kandidaadid heaks.
Poolt: 10. Vastu: 0
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