
Jõhvi  Gümnaasium 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU 
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22.05.2018, Jõhvi 

Algus: kell 16:30, lõpp: kell 17.05 

Koosoleku juhataja: Anne Palmiste 

Protokollija: Julija Kovaltšuk 

Võtsid osa: Krõõt Olo, Julija Kovaltšuk, Guido Tellis, Tea Allikmäe, Anne Palmiste, Riine 

Urbala, Riina Sooäär, Tiiu Blauberg, Hannes Reinula 

Puudusid: Svetlana Nikišina, Irina Rozanova, Kristiina Juuse, Jelena Ragni 

Kutsutud: Tatjana Ait, Aleksandra Ratkovitš (õpilasesindus) 

Päevakord: 

1. Päevakorra  kinnitamine 

 

2. Õpilasesinduse  tegevus  (tööplaani  p. 9) 

 

3. Olukord  Jõhvi  Gümnaasiumi  personaliga  (tööplaani  p. 7) 

 

4. Hoolekogu  tegevuse  aruanne  (tööplaani  p. 10, eelnõu  manuses) 

 

5. Info  direktorilt/direktorile 

 

6. Kohapeal  algatatud  küsimused 

 

1. Päevakorra kinnitamine. 

Anne Palmiste tegi ettepaneku kinnitada päevakord. 

Otsustati: Kinnitada päevakord 

Poolt: 9. Vastu: 0 

 

2. Õpilasesinduse tegevus. 

Õpilasesinduse esindaja Aleksandra Ratkovitš tegi ülevaate õpilasesinduse tööst 2017/2018. 

õppeaastal: 

Toimunud üritused: 

- Viljandi Gümnaasiumi ÕE liikmed käisid Jõhvi Gümnaasiumi õpilasesindusega 

kohtumas. Eesmärgiks oli kooliga tutvumine ja kogemuste vahetamine. 

- Jõhvi Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed käisid Viljandi Gümnaasiumis. Seal 

toimus Jõhvi Gümnaasiumi õpilasesinduse juhatuse koosolek. 

- Stiilinädal – 21.-25. mai 2018. 

- „Murede kasti“ püstitamine ja laekunud murede lahendamine. Õpilastelt tuli palju 

ettepanekuid õppeainete kohta. Sel teemal toimub järgmine koosolek. 



- Kaks Jõhvi Gümnaasiumi õpilasesinduse liiget võtsid osa Eesti Õpilasesinduste Liidu 

poolt korraldatud üldkoosolekust, mis toimus Kadrina Keskkoolis. Päevakorras oli 

õpilasliidu juhatuse valimine, töötoad, arutelu. 

- 5. mail 2018 toimus koolis Lahtiste uste päev, kus oli esindatud ka õpilasesindus. 

Tutvuti tulevaste Jõhvi Gümnaasiumi õpilastega. 

- Inforiiuli paigutamine 1. korrusele. Riiulis on erinevaid õppimisvõimalusi tutvustavaid 

materjale, infovoldikud. 

- Hiljuti paigutati kooli plastaara kogumise kastid. Raha läheb õpilasesinduse kulude 

katteks. 

Eesmärgid järgmiseks õppeaastaks: 

- Uue õpilasesinduse koosseisu valimine – septembris/oktoobris. Varem oli nii, et valiti 

liikmeid iga klassi poolt, nüüd võivad liituda kõik soovijad. 

- Uue põhikirja vastuvõtmine. 

- Kuna koolipere on vähe informeeritud õpilasesinduse tööst, siis on järgmisel aastal 

eesmärgiks luua kooliperega parem kontakt. 

- Koostöö ja kontaktide loomine teiste koolide õpilastega. 

Anne Palmiste: Kas sain õigesti aru, et õpilased esitavad muresid õpilasesindusele? 

Aleksandra Ratkovits: Õpilased annavad meile märku, kui õppetöös on probleeme, meie 

juba läheme juhtkonda sellest rääkima. Kui vaatame õpilaste muresid, siis saame hinnata, 

kas see on subjektiivne arvamus ning kas see probleem esineb ka teistel õpilastel. Kui 

meie leiame, et see mure on põhjendatud, siis läheme sellega juhtkonna koosolekule. 

Anne Palmiste: Kas Viljandis on sama suur ja ilus maja? 

Aleksandra Ratkovitš: Jah. 

Julija Kovaltšuk: Lahtiste uste päevale tuli ligi 90 9. klassi õpilast kolmeteistkümnest Ida-

Virumaa koolist. 

Anne Palmiste: Kas rohkem oli vene või eesti emakeelega õpilasi? 

Julija Kovaltšuk: Rohkem vene emakeelega. 

Tea Allikmäe: Kas otsustasite, mida ostate taara raha eest? 

Aleksandra Ratkovitš: Võib-olla panustame mingisuguse ürituse korraldamisesse. 

Vaatame, kui palju raha kogume. Üks kast on juba peaaegu täis. 

Otsustati: Võtta kuuldud info teadmiseks. 

Poolt: 9. Vastu: 0. 

3. Olukord  Jõhvi  Gümnaasiumi  personaliga  (tööplaani  p.7) 

Hiljuti olid vestlused füüsika, inglise keele, eesti keel teise keelena õpetaja ja 

informaatikaõpetaja-haridustehnoloog ametikohtade kandidaatidega. Komisjonis oli ka 

hoolekogu esindaja. Ühe päevaga kohtuti seitsme kandidaadiga. Ettepaneku tegime 

füüsikaõpetajale ja eesti keele õpetajale. 

Praegu otsime konkursi korras õppejuhti, arendus- ja projektispetsialisti, keemiaõpetajat, 

ettevõtlikkuse, majanduse ja ettevõtluskursuse õpetajat ning 10. lennu juhendajat. 



Otsustati: Võtta kuuldud info teadmiseks. 

Poolt: 9. Vastu: 0. 

4. Info  direktorilt/direktorile 

Tatjana Ait võttis sõna. 

Reedel,  11. mail koolis toimus kaks olulist üritust - Keeletee tutvustus, millel osales minister 

Mailis Reps. Õhtul toimus koolimajas Üle-Eestiline Noortekohtumise üritus, mille raames 

andis kontserdi Jüri Pootsmann, kuhu olid kutsutud ka Jõhvi Gümnaasiumi õpilased ja 

õpetajad. Üritus jätkus ka laupäeval. Majas ööbis 200 noort erinevatest Eesti koolidest. 

Kevadel oleme tegelenud kooli reklaamiga. Järgmise õppeaasta minimaalne prognoos on 4 

klassikomplekti, optimaalne - 6. 

Juunis toimuvad vestlusvoorud. Vestlusi viivad sellel aastal läbi ka õpetajad. Jõhvi 

põhikoolide 4/5-lised õpilased saavad kooli sisse astuda kutse alusel. Nad ei pea vestlusele 

tulema.  

Märtsis-aprillis käisime Jõhvi Gümnaasiumit teistes koolides tutvustamas. Tutvustust tegid 

õpilased, kaasas käisid mina, õppenõustaja või lennujuhendajad. 

5.mail toimus Lahtiste uste päev.  

Sellel aastal oli gümnasisti varju programm. 9. klassi õpilastel oli võimalus üks päev õppida 

Jõhvi Gümnaasiumi 10. klassis, selleks, et kooliga paremini tutvuda. Seda võimalust kasutas 

ligi 30 õpilast. Tagasiside oli väga positiivne. 

JG õpilased pälvisid Ida-Viru Keskregiooni noorte tunnustuse „Aasta tegija“, „Aasta 

vabatahtlik“, „Aasta kodanikujulgus“ kategooriates ning eripreemia. 

16. mail toimus matkapäev, mida korraldasid Jõhvi Gümnaasiumi 11. lennu õpilased 

praktilise töö raames. 

Praegu kaalume osalemist Narva Energiajooksul, mis toimub 9. juunil. See mõjuks kooli 

mainele hästi. Järgmisel aastal paneme sellel üritusel osalemist kooli üldtööplaani. 

Ka sellel aastal toimub kooli alguse laager. Laager toimub 27.-28. augustil. 

Sellel aastal lõpetab 12. klassi 125 õpilast. Hetkeseisuga anname välja 20 medalit – 12 

kuldmedalit ja 8 hõbemedalit. Aktus toimub 21. juunil algusega 14.00 Jõhvi Kontserdimajas. 

Hoolekogu liikmed on samuti oodatud. 

Sellel aastal esitasime kolm õpetajat „Aasta õpetaja“ tiitlile ja üks õpetaja „Aasta 

klassijuhataja“ tiitlile. Kõik kandidaadid valiti hääletuse teel. Hääletusel osalesid Jõhvi 

Gümnaasiumi töötajad. 

Hiljuti toimus koosolek RKAS`iga. Meid ootavad ees mõned suured garantiiremonditööd. 

Katuserulood ei tule, aatriumisse soetatakse hoopis telekad. 

Guido Tellis: Kas on teada, et mõni poiss läheb Iisaku Gümnaasiumisse? 

Tatjana Ait: Jah, kaks poissi on tundnud huvi. 

Guido Tellis: Mõned õpilased käivad tööl. Kas see ei ole seganud nädalavahetusel õppimist? 



Tatjana Ait: Esimesel aastal käisid tööl enamasti 12. lennu õpilased. Nüüd on palju ka 11. 

lennu õpilasi. 10. lennu õpilasi on vähe. Selgitame nendele, et me arvestame sellega, et teie 

käite tööl, aga teie austate ka meie tööd. Oluline, et õppimine ei kannataks. Samas kui vajame 

vabatahtlikke erinevatele üritustele, sh nendele, mis leiavad aset nädalavahetusel, ei ole 

kunagi õpilasi leidmisega probleemi olnud. 

Oleme avatud nii kogukonna kui ka partnerite jaoks. Eesti Energia teeb meie koolis oma 

ürituse. 

Riine Urbala: Kas lõpuaktusel mahume me kõik saali ära? 

Tatjana Ait: Jah, mahume küll. Eelmisel õppeaastal istusid kõik lõpetajad laval. Nad mahtusid 

sinna ilusti ära. Käesoleval aastal on lõpetajaid rohkem, aga ikkagi. Mis puudutab külalisi, siis 

saalis on rõdud, kus saab ka istuda. Aktus kestab umbes 2,5 tundi. 

Otsustati: Võtta kuuldud info teadmiseks. 

Poolt: 9. Vastu: 0.  

 

5. Hoolekogu  tegevuse  aruanne  (tööplaani  p.10, eelnõu  manuses) 

Anne Palmiste saatis hoolekogu liikmetele Hoolekogu tegevuse aruande eelnevalt 

elektroonilisele postile tutvumiseks. Anne Palmiste küsis, kas keegi tahab sinna midagi lisada. 

Otsustati: Kinnitada hoolekogu tegevuse 2017/2018. õppeaasta aruanne.  

Poolt: 9. Vastu: 0. 

6. Kohapeal  algatatud  küsimused 

Anne Palmiste lõpetab oma töö Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogus lastevanemate esindajana, 

kuna tema laps lõpetab kooli. 

Anne Palmiste: Tänan kõiki hoolekogu liikmeid meeldiva koostöö eest. Igasugune kogemus 

on väärt ning seda tasub kaasa võtta. Koolile tahan öelda, et mina hakkan andma Jõhvi 

Gümnaasiumi Sisejulgeoleku mooduli raames tunde. Olen kooliga edasi seotud. Kui õpetajad 

tahavad mind kutsuda loengut pidama või tulla kohtumajja ekskursioonile, siis kirjutagu.  

Direktorile – hea, kui järgmiseks koosolekuks on juba uus hoolekogu koosseis valitud. 

Tatjana Ait tänas 12. lennu lastevanemate esindajaid – Anne Palmistet ja Tiiu Blaubergi 

hoolekogus tehtud töö eest. Tatjana Ait tänas hoolekogu esimeest tubli töö eest kolme aasta 

jooksul. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                                  (allkirjastatud digitaalselt) 

Anne Palmiste                                                                                     Julija Kovaltšuk 

Hoolekogu esimees                                                                             Hoolekogu sekretär 

 


