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1. Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumisse vastuvõtu tingimustele ja korrale
Vastavalt Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu 16.02.2016 koosolekul kokkulepitule edastas
gümnaasiumi direktor hoolekogule gümnaasiumisse vastuvõtu tingimuste ja korra variandi,
mille kohta hoolekogu pidi vastavalt eelnimetatud koosolekul kokkulepitule andma
arvamuse 26.02.2016 e-koosolekul.
Oma arvamuse ettenähtud ajal esitas 11 hoolekogu liiget, 2 liiget e-koosolekul ei osalenud.
Kvoorum otsustuse tegemiseks on olemas.
Osalenud 11-st liikmest toetas Vastuvõtu tingimusi ja korda 10 liiget, 1 hoolekogu liige
(Daniil Valme) oma selget arvamust ei esitanud ning tegi järgmised ettepanekud:

Mina sooviksin paar ettepanekut vastuvõtmise kohta teha, mis võivad meie kooli tulevaste
õpilste huve puudutada.
1) 3. Arvan, et õpilasel peab olema võimalus valida, mis keeles toimub sisseastumise vestlus.
Keelebarjäär võib tekitada takistusi õpilase mõtete väljendamisel.
2) 3.2 Vestlused toimuvad mais ja juunis ning vestlustele registreerimine avatakse kooli
kodulehel 15. aprillil.
Mais ja juunis on üheksandate klasside lõpetajatel riigieksamid, mille tulemused on
sisseastumiseks vajalikud. Lõpuaktused toimuvad tavaliselt 20-25 juunil. Oleks tore, kui kooli

administratsioon võiks vestluste ajavahemikku pikendada. Selles mõttes Järve Gümnaasiumi
kogemus võib olla kasulik.
„Mujalt koolidest Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 10. klassi kandideerivatele õpilastele
korraldatakse vestlus 26.-28.juunil või uue kooliaasta-eelsel nädalal 25.-30. augustil.“

3) 4.1 Kandidaadi hinnete, motivatsioonikirja ja vestluse tulemuste põhjal koostab komisjon
pingerea. – vastvõtvate jaoks on oluline teada, mis moodi see hindamine toimub. Näiteks hea
tunnistus moodustab 50% punktidest, 25% moodustab motivatsioonkiri ja 25% moodustab
vestlus, selline süsteem saaks aidata püstitada kindlaid piire ning aru saaada, mida tuleb teha,
et gümnaasiumisse astuda.
4) 2.3.2 kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikirja
Et kõikidele sarnaseid tingimusi luua võiksid kooli veebilehel motivatsioonkirja näide ja
nõuded olla.

Otsustus:
10 poolthääle ja 1 erapooletu häälega kiita heaks Jõhvi Gümnaasiumisse vastuvõtu
tingimused ja kord. Hoolekogu liikme Daniil Valme ettepanekud võtta teadmiseks ja
edastada gümnaasiumile.
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