
JÕHVI GÜMNAASIUM 

HOOLEKOGU E-KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3 (2020/21. õa) 

 

Toimumiskoht: Google Meet veebikeskkond   

Toimumisaeg: 24.08.2021 

Algus: kell 17:30, lõpp: kell 18:40 

Koosoleku juhataja: Ingar Metsatalu 

Protokollija: Ave Pae 

 

Võtsid osa: (10 liiget) Tea Allikmäe, Olga Razvarova, Ingar Metsatalu, Kadri Rattasepp, Ave 

Pae, Mari-Nicole Berezovski, Olev Mihkelson, Marina Lillak, Ülle Matsin, Riine Urbala. 

 

Puudusid (3 liiget): Martin Repinski, Hannes Reinula, Gaido Kentem 

 

Kutsutud: direktor Tatjana Ait 

 

 

Päevakord: 

1. Päevakorra kinnitamine 

2. Kokkuvõte 2020/2021 õa hoolekogu tööst 

3. Info direktorilt 

4. Kohapeal algatatud küsimused 

 

 

1.Päevakorra kinnitamine 

Hoolekogu esimees Ingar Metsatalu tegi ettepaneku kinnitada päevakord.  

Poolt: 10 

Vastu: 0 

Otsustati: Kinnitada päevakord. 

 

2. Kokkuvõte 2020/2021 õa hoolekogu tööst 

Hoolekogu esimees Ingar Metsatalu esitas liikmetele suulise kokkuvõtte Jõhvi Gümnaasiumi 

hoolekogu tööst ja vastuvõetud otsustest 2020/2021. õppeaastal.  

 

3. Info kooli direktorilt 



 

Uus õppeaasta 2021/2022 

Tänase seisuga alustab uut õppeaastat Jõhvi Gümnaasiumis 449 õpilast, sealhulgas 

10.klassi 155 õpilast, avaldusi 10.klassi astumiseks oli 283. 

Jätkame mentorsüsteemiga ka uuel õppeaastal. Töötasime koos Viimsiga välja ilusad JG 

märkmikud/päevikud JG10-11 õpilastele ja nende mentoritele. 

 

Uued töötajad  

Töötajate arv hetkeseisuga on 57 (+1 lapsehoolduspuhkusel õpetaja). Meil on uued 

õpetajad (geograafia, bioloogia, keemia) ja projektijuht, samuti asus tööle uus huvijuht 

(meie kooli vilistlane). Lisaks on lapsehoolduspuhkuselt tagasi 2 töötajat.  

 

Projektid 

Kevadel kirjutasime kolm õpihuvilaagri taotlust, kõik projektid said positiivse vastuse ja 

rahastuse.  

 

Ehitus 

Direktor Tatjana Ait tegi hoolekogu liikmetele ülevaade tehtud ehitustöödest. 

 

Üritused 

25.08.2021 Ida-Virumaa gümnaasiumide koostööpäev Toilas, osaleme oma õpetajatega. 

26.08.2021 koolialguse laager Remnikus 

 

 

Muu 

Hetkeseisuga 91,7% meie töötajatest on vaktsineeritud. Lisaks korraldame koolimajas 

septembris vaktsineerimise võimaluse, senini ei ole saanud teha, kuna majas on ulatuslikud 

remonditööd.  

 

Meie JG11 õpilane, Viktor Morozov, võitis Euroopa juunioride meistrivõistlustel 

kolmikhüppes pronksmedali. Oleme tema saavutuse üle väga rõõmsad. 



 

1. Kohapeal algatatud küsimused 

 

Hoolekogu esimees Ingar Metsatalu uuris, kas ehitustööd saavad 1.septembriks valmis. 

Direktor Tatjana Ait kinnitas, et sisetööd peaksid jõudma valmis kooliaasta alguspäevaks, 

vajadusel jätkatakse välitöödega ka kooliaasta alguses.  

 

Hoolekogu aseesimees Olev Mihkelson tegi varasemalt koolile ettepaneku 

juhilubade/mootorsõiduki juhtimise kursuse lisada koolis valikkursuseks. Direktor 

kinnitas, et teemaga tegeletakse ning võimalusel alustatakse B-kategooria juhilubade 

kursustega sügisel, hetkel käivad autokoolidega veel täpsustavad läbirääkimised.  

Olev Mihkelson tänas kooli juhtkonda kaasamõtlemise eest.  

 

Lisaks tegi Olev Mihkelson ettepaneku vaadata üle 2021/2022. õa koolivaheaegade 

kuupäevad. Direktor selgitas, et kui nädala lõppu jääb näiteks üksik koolipäev enne 

vaheaega, siis korraldatakse nii, et õpilastel on projekti- või e-õppepäev. Vaheaegade 

muutmist ei pea kool hetkel vajalikuks. Tea Allikmäe tõi välja, et praeguses olukorras ei 

ole vaja muudatustega kiirustada, plaane teha on keeruline. 

 

Hoolekogu liige Tea Allikmäe uuris 10.klasside konkurentsi kohta sel aastal oli. Direktor 

Tatjana Ait kinnitas, et konkurents oli tihe, paljud lapsed jäid kahjuks välja. Suurem mure 

kooli jaoks väljajääjate puhul on see, et põhikooli lõpetajate riigikeele tase on liiga nõrk, 

et gümnaasiumis hakkama saada. Hoolekogu liikmed Olev Mihkelson, Tea Allikmäe ja 

Ingar Metsatalu väljendasid samuti muret antud teema pärast.  

HTM esindaja Ülle Matsin kinnitas, et olukorraga tegeletakse ka ministeeriumis.  

 

Kadri Rattasepp täiendas, et riigikeelele tuleb Ida-Virumaa piirkonnas rohkem 

tähelepanu pöörata juba lasteaiast alates.  

Olga Razvarova tõi välja, et Jõhvi Gümnaasium on teinud väga head tööd, et õpilaste 

keeletaset ja konkurentsivõimet tõsta. 



Direktor Tatjana Ait kinnitas hoolekogu liikmetele, et eesti keele grupid tehakse tasemete 

järgi ning õpilaste keeletaseme tõstmisele pannakse terve gümnaasiumi ajal suurt rõhku. 

Pingutatakse selle nimel, et tublid noored tahaksid meie kooli tulla.    

 

Tea Allikmäe soovis kõikidele Jõhvi Gümnaasiumi koolipere liikmetele head kooliaastat! 

 

 

Ingar Metsatalu tänas kõiki osalemise eest. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 

Ingar Metsatalu       Ave Pae 

Hoolekogu esimees       Hoolekogu sekretär 

 


