
Jõhvi  Gümnaasium 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU 

PROTOKOLL nr 4 

16.02.2016, Jõhvi 

Algus: kell 17:00, lõpp: kell 17.40 

Koosoleku juhataja: Anne Palmiste 

Protokollija: Julija Kovaltšuk 

Võtsid osa: Anne Palmiste, Tarmo Valgepea, Regina Eimre, Julija Kovaltšuk, Daniil Valme, Tatjana 

Kossjuk, Anne Uttendorf, Tea Allikmäe, Tiina Kullamä, Tarmo Valgepea  

Puudus: Maria Guk, Svetlana Skrebneva, Riine Urbala, Alar Tasa, Hannes Reinula 

 

Päevakord: 

1. Päevakorra  kinnitamine 

2. Arvamuse  andmine  Jõhvi  Gümnaasiumi  kodukorrale  (PGS §73 lg.1-1 p.7) 

3. Arvamuse  andmine  Jõhvi  Gümnaasiumi  palgakorralduse  põhimõtete  kohta  (PGS §73 lg.1-1 p.13) 

4. Esindaja valimine õppenõukogusse 

5. Esindaja  valimine  õpetajate  ja  koolipersonali  valikukomisjoni 

6. Info direktorilt/direktorile 

7. Kohapeal  algatatud  küsimused 

 

1. Päevakorra kinnitamine.  

Hoolekogu esimees Anne Palmiste tegi ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.  

Otsustati: Kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord.   

Poolt: 9. Vastu: 0 

2. Arvamuse  andmine  Jõhvi  Gümnaasiumi  kodukorra  kehtestamiseks 

Anne Palmiste küsis direktorilt, mis sai tema poolt saadetud ettepanekutest. 

Tarmo Valgepea: Üks ettepanek puudutas struktuuri – panna sanktsioonid ühte plokki. Konkreetsed 

sanktsioonid on seotud konkreetsete tegevustega. Üks sanktsioonipunkt oli ümbertõstetud: „2.19.  

Õpilasele määratud tugi- või mõjutusmeetmest teavitatakse õpilast ja alaealise õpilase puhul ka tema 

vanemaid kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul esimesel võimalusel peale vastavat otsust.“ Kaks 

sanktsioonipunkti on lõppu pandud. 

Anne Palmiste: Tea märkus puudutas ilma. 

Tarmo Valgepea: Seadus kehtib põhikoolile, aga elu näitab, et kui ilm on halb, võib õpilane koju jääda. See 

on inimlik punkt ja kui see on meil olemas, ei pea pärast klaarima, kes puudus põhjusega, kes põhjuseta. 

Anne Palmiste: Mis on õpilaste kasuks, see võib sisse jääda. 

Tarmo Valgepea pööras tähelepanu ühele punktile, mida ei ole varem arutatud – „2.15. Koolimaja aknad 

hoitakse kinnises asendis, neid võib avada vaid eriloal.“ Ventilatsioonisüsteem on nii ülesehitatud. Inimestel 

on teatud harjumused tekkinud ja kui ventilatsioonisüsteem ei tööta, lubatakse aknad lahti teha. Sellepärast 

siia on pandud „eriloal“. 

Anne Palmiste: See on kõikides uutes hoonetes niimoodi. 



Hoolekogu esimees Anne Palmiste tegi ettepaneku avaldada positiivne arvamus Jõhvi Gümnaasiumi 

kodukorrale. Las kool toimib sellega. Kui kool näeb, et midagi ei toimi, siis uuest õppeaastast saab muuta. 

Otsustati: kiita Jõhvi Gümnaasiumi kodukord heaks. 

Poolt: 9. Vastu: 0. 

3. Arvamuse  andmine  Jõhvi  Gümnaasiumi  palgakorralduse  põhimõtete  kohta.   

Tea Allikmäe: Punkt 5.2. - elu on näidanud, et on tekkinud vaidlused seoses ületunnitöö ja riigipühal 

töötamisega. Tööandja tahab vaba aega anda, töötaja aga tahab raha. Ettepanek muuta seda punkti: esimese 

järjekorrana riigipühade puhul võib inimene nõuda raha, ületunnitöö puhul on seaduses esimesel järjekohal 

vaba aeg. 

Tarmo Valgepea: See on täiesti aktsepteeritav. 

Tea Allikmäe: Mis puudutab õppepuhkuste ja lähetuste teema sisseviimist, siis kool otsustab ise. 

Palgakorralduse juhend on koolipersonalile käitumisjuhendiks. 

Tarmo Valgepea: Seda sisaldab Töölepingu seadus. Kas on mõtet seadust üle kirjutada. 

Tea Allikmäe: Kust saab selle dokumendi kätte? 

Tarmo Valgepea: See on olemas Stuudiumis TERAs, mis on põhikeskkond, kus on olulised dokumendid 

üleval. Need dokumendid, mida peab avalikustama, on kooli kodulehel. 

Ettepanek: kiita Jõhvi Gümnaasiumi palgakorraldus heaks tingimusel, et direktor parandab punkti 5.2. 

Otsustati: kiita Jõhvi Gümnaasiumi palgakorraldus heaks. Muuta punkti 5.2. 

Poolt: 9. Vastu: 0. 

4. Esindaja  valimine  õppenõukogusse 

Anne Palmiste: Kas vabatahtlikke on? Anne ettepanek õppenõukogusse valida Julija Kovaltšuk. 

Tarmo Valgepea tuletas meelde, et õppenõukogu on kooli kõige kõrgem juriidiline otsustav üksus. 

Õppenõukogus tehakse strateegilisi otsuseid. 

Otsustati: õppenõukogu esindajaks valida Julija Kovaltšuk. 

Poolt: 9. Vastu: 0. 

5. Esindaja  valimine  õpetajate  ja  koolipersonali  valikukomisjoni 

Anne Palmiste ettepanek: õpetajate ja koolipersonali valikukomisjoni valida Tea Allikmäe. 

Tarmo Valgepea: Kui võtta välja kooli põhimäärus, siis kogu vastutus kaadripoliitikas on direktoril. Kui on 

olemas komisjon, mis otsustab, siis otsustaja peab vastutama. Komisjon ei vastuta mitte millegi eest. Kui 

komisjon otsustab – võtame õpetaja X tööle, aga direktor seda ei taha, siis kas ta peab ikkagi selle komisjoni 

otsuse järgi tegema?  

Anne Palmiste: Ma arvan, komisjoni eesmärk on muu. Näiteks on kaks matemaatikaõpetajat, kes on võrdsel 

tasemel, siis komisjon aitab valiku teha.  

Julija Kovaltšuk: Kas direktoril on kohustus igale töövestlusele kutsuda hoolekogu esindaja? 

Anne Palmiste: Tuleb teha kord, mis seda reguleeriks.    

Tarmo Valgepea: Selle korra loomisega ma juba tegelen. Küsimus on selles, missuguse variandi ma teile 

„lauale panen“. 

Tea Allikmäe ettepanek: Teeme enne korra valmis, siis valime esindaja. 



Otsustati: oodata ära korra variandid, siis otsustada. 

Poolt: 9. Vastu: 0. 

6. Info  direktorilt/direktorile 

6.1. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord 

Tea Allikmäe: Punktis 2.3. on öeldud, mida peab esitama õpilaskandidaat või lapsevanem kooli 

vastuvõtmiseks. Viiendas punktis on kirjas, et tuleb esitada kandidaadi 9. klassi klassitunnistuse koopia ja 

kolmandas punktis kandidaadi  põhihariduse  omandamist  tõendava  dokumendi  koopia  või  ametlikult  

kinnitatud ärakiri (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht); 

Tarmo Valgepea: Klassitunnistus on valge tunnistus ja seal on kõik veerandihinded. Sealt saab rohkem 

informatsiooni, nt kas õpilane on stabiilselt õppinud teatud tasemel. Põhihariduse omandamist tõendav 

dokument on midagi muud. 

Tea Allimäe: 2. punkt räägib õpilaskandidaadist. Kas tõesti kandidaadi lapsevanema kohta on vaja selliseid 

andmeid, nagu isikut tõendava dokumendi koopia. Võib-olla on mõistlik seda nõuda, kui õpilane on juba 

kooli vastuvõetud. 

Tarmo Valgepea: Seaduses on öeldud, et kui õpilane ei ole täisealine, siis tema eest otsustab lapsevanem. 

Me peame teada saama, kas ta on ikkagi lapsevanem. 

Tea Allikmäe: Sünnitunnistuse järgi saab aru, kas ta on selle lapse vanem. Vanema isikut tõendav dokument 

ei näita veel vanemaks olemist. 

Tarmo Valgepea: Mõtleme selle läbi. Mõte on õige. Eesmärk on midagi tuvastada – et see lapsevanem on 

lapsega seotud. 

Tea Allikmäe: Punktis 4.1. Kandidaadi hinnete, motivatsioonikirja ja vestluse tulemuste põhjal koostab 

komisjon pingerea, mille alusel otsustab õpilase kooli vastuvõtmise direktor käskkirjaga. Ettepanek: otsustab 

asemel panna „kinnitab“.  

Tarmo Valgepea: Direktor teab, mitu klassikomplekti on võimalik avada ja selle järgi tõmbab joone vahele. 

Tea Allikmäe: See on minu järgmine küsimus. Millisel hetkel ja milliste kriteeriumide järgi tõmmatakse 

joon vahele? Punktis 4.1. selle otsustamise võtaks ikka ära. Lihtne lapsevanem, kes loeb, saab aru, et on 

pingerida, aga otsustab ikkagi direktor, kas saab kooli või ei saa.  

Tarmo Valgepea: Õige ettepanek. Täpsustame seda punkti. See lävend on seotud ruumi programmiga, 

mitmele õpilasele on maja ehitatud, teine asi on finants, mida ütleb kooli pidaja ehk ministeerium. See on 

strateegiline otsus, kui palju klasse meil lubatakse avada. See on meievaheline koostöö. Praegune loogika 

ütleb seda, et me saame avada kuus klassikomplekti. 

Regina Eimre: Kool on planeeritud 540le õpilasele. Täna me teame, et siia nii palju ei mahu. Hoopis 470. 

Aastaks 2019 on õpilaste arvu kasvu plaan tehtud. Kuskil on see lävend olemas. Tuleb õpilaskandidaadiga 

teha vestlus, et tehku muid valikuid, kui põhikoolist tulles on baas väga nõrk. Ta ei pruugi lihtsalt hakkama 

saada. Tore on, kui me saame valida lävendi järgi. Maja tuleb lapsi täis saada.  

Tarmo Valgepea: Ruumide täituvus sõltub ka tunniplaanist ja klasside suurusest.  On kasulik võtta rohkem 

õpilasi, aga õpilane peab olema võimeline gümnaasiumis õppima.  

Tea Allikmäe: Eesti keele oskuse poole pealt, oli juttu, et tulid väga erineva eesti keele oskusega õpilased. 

Paberid olid väga ilusad.  

Tarmo Valgepea: Me arutasime seda väga tõsiselt, kas teha veel eraldi katseid. Ala spetsialistidega jõuti 

sellisele arvamusele, et ei ole mõtet dubleerida eesti keele eksamit, mida õpilased niikuinii teevad. B1 puhul 

tahame näha seda lehte, kus on punktid osaoskuste eest. Siis me saame teada, kus on probleemid. Me ei 



eelda, et saame ideaalseid variante. Me saame sealt lisainformatsiooni, mille järgi saame moodustada 

rühmasid ehk aidata neid paremini edasi. Kui õpilane on saanud B1 eksami eest vähem kui 60%, siis teda 

me ei võta. Ja me ei võta vastu selliseid, kellel on lõputunnistusel „1“ või „2“.  

Tarmo Valgepea ettepanek: direktor teeb parandused ära, saadab uuesti hoolekogu esimehele ja peale selle 

teeme elektroonilise hääletuse. Siis saab selle dokumendi 1. märtsil avalikustada. 

Tatjana Kossjuk: Eelmine kord meie elektrooniline hääletamine ebaõnnestus, võib-olla võtta see teema 

järgmise koosoleku päevakorda.  

Anne Palmiste: Direktor teeb muudatused ja saadab dokumendi esmaspäevaks hoolekogu esimehele ja 

esimees edasi hoolekogu liikmetele. Saame reedel, 26. veebruaril teha hääletuse.  

Tarmo Valgepea: Järgmisel nädalal hakkame mõtlema selle peale, kuidas kooli turundust hakata tegema.  

Anne Palmiste: Kas 6. päevakorra punkti suhtes on veel mingeid ettepanekuid, küsimusi direktorile või 

direktoril endal uudiseid? 

Tarmo Valgepea: Märkimisväärne on see, et praegu on haiguste periood, aga Jõhvi Gümnaasiumil on hästi 

läinud. Tavaliselt on lasteasutustes palju haigeid, meil mitte.  

7. Kohapeal  algatatud  küsimused 

7.1. E-koosolekud 

Anne Palmiste: Minu jaoks on hämmastav, et ei reageerita. Proovime üks kord veel. Lepime kokku, et 

esmaspäeval direktor saadab parandatud Kooli sisseastumise korra variandi, mina saadan teile laiali. Võib-

olla jätta hääletamiseks kaks päeva. Täna on kohal muidugi enamus nendest, kes hääletasid. Reageerima 

peab – kas ma nõustun sellega või ei nõustu.  

Regina Eimre: Äkki kirjutate sinna juurde, et äärmiselt oluline, et kõik reageeriksid.  

Tarmo Valgepea: See oli meile õppetund. Meie koosoleku kultuur hakkab kujunema. Hea, et kohe algul tuli 

selline asi välja. 

Otsustati: esmaspäevaks, 22. veebruariks direktor saadab hoolekogu esimehele Kooli sisseastumise korra, 

esimees saadab hoolekogu liikmetele laiali. Elektrooniline hääletamine toimub 26. veebruaril.  

7.2. Hädaolukorra plaan 

Regina Eimre: Kuidas hädaolukorra plaaniga läheb? 

Tarmo Valgepea: See on praegu trükkimisel. Arvan, et sellel nädal kinnitan ära. 

7.3. Tavakoosolek  

Anne Palmiste: Järgmine koosolek toimub märtsis. Sinna jääb üks kord ja jooksvad küsimused. 

Tarmo Valgepea: Arenguvestluste korra tahaks märtsikoosolekule tuua. 

Ettepanek: järgmine hoolekogu koosolek teha 16. märtsil kell 17.00. 

Otsustati: järgmine hoolekogu koosolek toimub 16. märtsil kell 17.00. 

Poolt: 9. Vastu: 0. 

 

(allkirjastatud  digitaalselt)       (allkirjastatud  digitaalselt) 

Anne  PALMISTE        Julija  KOVALTŠUK 

Hoolekogu  esimees        Hoolekogu  sekretär 


