JÕHVI GÜMNAASIUM

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Jõhvi

07. detsember 2020 nr 1 (2020/21)

Algus: kell 17:00, lõpp: kell 17:50
Koosoleku juhataja: Tatjana Ait, Ingar Metsatalu
Protokollija: Ave Pae

Võtsid osa (11/13-st): Tea Allikmäe, Ave Pae, Olga Razvarova, Ingar Metsatalu, Kadri
Rattasepp, Gaido Kentem, Mari-Nicole Berezovski, Olev Mihkelson, Marina Lillak, Ülle
Matsin. Hannes Reinula liitus koosolekuga kell 17:28.
Puudusid: Riine Urbala, Martin Repinski.
Kutsutud: direktor Tatjana Ait

Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine (Haridusja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu
moodustamise kord ja töökord" § 5 lg 1)
3. Nõusoleku andmine/mitteandmine direktori ettepanekule muuta koolivaheaegu
(määrus § 4 p 6).
4. Info koolidirektorilt
5. Kohapeal algatatud küsimused
1. Päevakorra kinnitamine.
Direktor Tatjana Ait tegi ettepaneku kinnitada päevakord.
Poolt: 10
Vastu: 0

Otsustati: Kinnitada päevakord.

2. Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine
(Haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu
moodustamise kord ja töökord" § 5 lg 1)
2.1. Tatjana Ait tegi ettepaneku esitada esimehe kandidatuurid.

Hoolekogu liikmed Olev Mihkelson, Tea Allikmäe, Olga Razvarova, Ave Pae tegid
ettepaneku endise hoolekogu esimehe Ingar Metsatalu jätkamiseks. Marina Liblik esitas
Olev Mihkelsoni kandidatuuri.

Hääletus: kandidaat Ingar Metsatalu valida hoolekogu esimeheks.
Poolt: 6

Hääletus: kandidaat Olev Mihkelson valida hoolekogu esimeheks.
Poolt: 3

Erapooletuid: 1

Otsustati: Valida Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu esimeheks Ingar Metsatalu. Edasi
juhtis koosolekut Ingar Metsatalu.

2.2. Ingar Metsatalu tegi ettepaneku esitada aseesimehe kandidatuurid.

Tea Allikmäe esitas Olev Mihkelsoni kandidatuuri ning avaldas hoolekogu liikmetele oma
soovi mitte tema kandidatuuri esitada. Rohkem kandidaate ei esitatud.

Hääletus. Olev Mihkelson valida hoolekogu aseesimeheks.
Poolt: 9
Olev Mihkelson ei hääletanud.

Otsustati: Valida Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu aseesimeheks Olev Mihkelson.

2.3. Ingar Metsatalu tegi ettepaneku esitada sekretäri kandidatuurid.

Ingar Metsatalu tegi Ave Pae´le ettepaneku jätkata hoolekogu sekretärina. Ave Pae andis
nõusoleku.
Rohkem kandidaate ei esitatud.

Hääletus: Ave Pae valida hoolekogu sekretäriks.
Poolt: 10.
Otsustati: Valida Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu sekretäriks Ave Pae.

3. Nõusoleku

andmine/mitteandmine

direktori

ettepanekule

muuta

koolivaheaegu (määrus § 4 p 6) alljärgnevalt:
kinnitatud vaheajad:
II vaheaeg - talvevaheaeg 23.12.2020-10.01.2021
III vaheaeg - talvevaheaeg 22.-28.02.2021
ettepanek muutmiseks:
II vaheaeg - talvevaheaeg 19.12.2020-10.01.2021 (+4 kalendri- ja -2 koolipäeva)
III vaheaeg - talvevaheaeg 22.-24.02.2021 (-4 kalendri- ja +2 koolipäeva)
Tatjana Ait: ettepanek on tehtud seoses Vabariigi Valitsuse otsusega suunata Ida-Virumaa
gümnaasiumid distantsõppele COVID-19 kõrge leviku piiramiseks. Kuigi distantsõppe
perioodil on olnud nii eelnevatel kordadel kui ka nüüd algaval perioodil JG õpilastele tagatud
juhendatud õppimine (veebitunnid vastavalt tunniplaanile), on kontaktõpe koolimajas siiski
efektiivsem. Koolivaheaja muudatusettepanek on tehtud õpilaste huve silmas pidades.
Gaido Kentem: Ei poolda III vaheaja aegade muudatust, sest paljud on endale juba
broneerinud talvepuhkuse kas soojal maal või talvekeskustes. Ei ole mõistlik siduda COVID19 seotud muudatusi koolivaheaegadega. Hetkel me keegi ei tea, mis toimub veebruarikuus
maailmas.
Riine Urbala (seisukoht edastatud eelnevalt e-kirja teel): Minu arvates on vastutustundetu
reisida ja mina olen koolipoolse ettepaneku poolt.
Olev Mihkelson: Kuna Jõhvi Gümnaasium on 27.novembrist kuni 10.jaanuarini distantsõppel,
siis minna juba 19.detsembrist (laupäev) vaheajale tundub olevat mõistlik ettepanek. Vastasel
juhul peaks õppetöö kestma järgmisel nädalal veel kaks päeva (21.12.-22.12) ja vaheaeg algaks
23.detsembril (kolmapäeval). Põhjendus, et kui selle arvelt vähendame järgmist III vaheaega ja
saame juurde kontaktõppele kaks päeva, tundub ka mõistlik olevat. Samas põhineb ju see kõik
lootusel, et ehk on alates 10 jaanuarist olukord normaalne ja uusi Covid laineid ei ole oodata.
Ei saa jätta tähelepanuta, et paljudel peredel võib olla III vaheaja osas plaanid tehtud (keegi on
juba hotelli broneerinud, sõidupiletid ostnud jne). Kokkuvõttes olen vaheaegade muutmise
poolt kooli pakutud variandis.

17:28 liitus koosolekuga Hannes Reinula.
Tea Allikmäe: Vaheaja muudatuse ettepanek kooli poolt on mõistlik, toetan direktori
ettepanekut. Kontaktõppepäevi on vaja eriti lõpuklassidele. Gümnaasiumi ülesanne on luua
tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad
jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või kutseõppeasutuses. Hetkel on Ida-Virumaa noored
pandud teistega võrreldes ebavõrdsesse olukorda. Tuleb pingutada, sest konkurents on karm,
COVID-i piirangutega seoses ei tehta järgmisel aastal lõpetajatele erandeid.
Marina Lillak: Pooldan kooli poolt pakutud varianti koolivaheaegade muutmise kohta, et
võimaldada õpilastel kontaktõppepäevade lisamiseks. Tasub kaaluda õpilastele väikestes
rühmades, kuni 10 inimest, võimaldada kontaktõpet vastavalt vajadusele, kuna piirangute
kestvust ei ole prognoositav.
Kadri Rattasepp: Kuigi me ei tea, milliseks kujuneb olukord pandeemiaga veebruaris, on
suurem tõenäosus kontaktõppeks veebruaris. Seepärast pooldan kooli ettepanekut vaheaja
ümbertõstmiseks. Ei usu, et on palju neid peresid, kus praeguses situatsioonis planeeritakse
perepuhkust ja usun, et kool ei tekita sellest ka suurt probleemi, kui keegi peaks neil ümber
tõstetud päevadel puhkama. Abituriente tuleb kindlasti igati toetada, et nad saaksid eksamid
tehtud samal tasemel, kui noored, kes on kontaktõppes.
Ingar Metsatalu: Pooldan direktori (koolipoolset) ettepanekut muuta vaheaegasid.
Ülle Matsin: Arutelu järgselt pooldan ettepanekut.
Hääletus: Muuta kooli ettepanekul II ja III vaheaja kuupäevasid järgnevalt: II vaheaeg
19.12.2020-10.01.2021 ja III vaheaeg 22.-24.02.2021.
Poolt: 9
Vastu: 1
Erapooletu: 1
Otsustati: Anda nõusolek direktori ettepanekule koolivaheaegade kuupäevade muutmisele
järgnevalt: II vaheaeg (talvevaheaeg) 19.12.2020-10.01.2021 ja III vaheaeg (talvevaheaeg)
22.-24.02.2021.
4. Info koolidirektorilt
2020/21. õa vastuvõtt: JG10-sse oli meil 270 õpilaskandidaati, võtsime vastu 147 õpilast.
Sisseastumisel olid esimest korda ka testid (eesti keel ja matemaatika).
JG10 on 6 paralleeli - 4 klassikomplekti 100% eestikeelsel õppekaval (sh 2
keelekümblusklassi) ja 2 klassikomplekti 80/20 õppekaval.
Jõhvi Gümnaasiumis on meil hetkel 18 klassikomplekti, ehk igas lennus on 6 paralleeli.
Kokku õpib koolis täna 437 õpilast.
Personal: Otsime veel keemiaõpetajat ja matemaatikaõpetajat. Hetkel sobivate

kandidaatidega läbirääkimised käivad, jaanuarist liitub meiega osalise koormusega uus
matemaatikaõpetaja.
Alustasime mentorlussüsteemiga, hetkel on positiivne tagasiside. Mentorid jõuavad
õpilasteni, märkavad ja toetavad – see oligi meie eesmärk. Igas JG10 klassis on 2 mentorit.

5. Jooksvad küsimused
Gaido Kentem: Teen ettepaneku võimaldada 12. klassi õpilastel vähemalt 10-liikmeliste
rühmadena osaleda kontaktõppes, sest pikalt distantsõppel olemisel võib tekkida nendel
raskusi kevadel riigieksamite sooritamisel. Õpetajaga vahetu suhtlemine annab paremaid
tulemusi. Valitsus ei ole keelanud ära 10 inimesega rühmade töö ja koosolemise.
Tatjana Ait: Konsultatsioonide ajal on võimalik õpetajatel kutsuda õpilasi kooli.
Klassidest gruppide kaupa kooli kutsumine ei ole kahjuks võimalik - õpetajate koormus,
tunniplaan ei võimalda seda. Peale II vaheaega püüame kontaktõpet võimaldada kindlasti
JG12 õpilastele.

Tea Allikmäe: Kas on ka sel aastal juba lahkujaid 10.klassist?
Tatjana Ait: Jah, halva õppeedukuse tõttu on 2 lahkujat, kes asusid õppima Ida-Viru
Kutsehariduskeskusesse.

Ingar Metsatalu tänas kõiki osalemise eest.
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