
JÕHVI GÜMNAASIUM 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU  

PROTOKOLL nr 1 (2022/23. õa) 

28.02.2022 nr 1-5/22/3 

Toimumiskoht: Jõhvi Gümnaasium; Google Meet veebikeskkond          

Toimumisaeg: 28.02.2022 

Algus: kell 17:30, lõpp: kell 19:00 

Koosoleku juhatajad: Tatjana Ait, Anne Palmiste 

Protokollija: Ave Pae 

Võtsid osa: (10 liiget): Reelika Rannamäe, Ave Pae, Olev Mihkelson, Anne Palmiste, Tea Allikmäe, 

Triin Kaaver, Marina Lillak, Hannes Reinula, Vello Salla, Tatjana Kaupmees. 

Puudusid (4 liiget): Riine Urbala, Olesja Zeel, Oliver Villers, Maris Toomel 

Kutsutud: direktor Tatjana Ait, õppejuht Kristelle Kaarmaa 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Päevakord: 

1.      Päevakorra kinnitamine 

2.  Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine (alus: Haridus- ja 

teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja 

töökord" § 5 lg 1) 

3.      Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi kodukorra muutmise eelnõule (eelnõu lisatud, LISA 1) 

  (alus: Haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu 

moodustamise kord ja töökord" § 4 p 7) 

4.    Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi õppekava lisa "Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste hindamise 

tingimused ja kord (üldhindamisjuhend)" muutmise eelnõule (eelnõu lisatud, LISA 2) 



     (alus: Haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu 

moodustamise kord ja töökord" § 4 p 3) 

  

Päevakorra p 3 ja p 4 arutelule kutsutud õppejuht Kristelle Kaarmaa, kes dokumente tutvustab ja 

selgitusi annab.  

5.     Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu tööplaani-järgne teema (november 2022): Olukord 

toitlustamisega. 

6.      Info kooli direktorilt 

7.      Kohapeal algatatud küsimused  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Päevakorra kinnitamine. 

Direktor Tatjana Ait tegi ettepaneku kinnitada päevakord.  

Hoolekogu liige Anne Palmiste tegi ettepaneku lisada tänasesse päevakorda Jõhvi Gümnaasiumi 

2022/2023 tööplaani pandud novembri  teema – “Olukord toitlustamisega”  ja  lükata  tööplaanis  samuti  

novembri  teema  „Õpikeskkond  ja  turvalisus  Jõhvi  Gümnaasiumis“  veebruarikuu  koosoleku  

teemaks. Siis  on  õpilasesindusel  aega  seda  ette  valmistada 

Poolt: 10. Vastu: 0 

Otsustati: Kinnitada päevakord lisades päevakorda p 5 teema “Olukord toitlustamisega”  ja  lükata  teine  

teema  veebruarikuusse 

  

2. Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

(alus: Haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu 

moodustamise kord ja töökord" § 5 lg 1) 

1.1. Direktor Tatjana Ait tegi ettepaneku esitada esimehe kandidatuurid. 

Olev Mihkelson tegi ettepaneku Anne Palmiste jätkamiseks hoolekogu esimehena. Tea Allikmäe ja 

Vello Salla toetasid Anne Palmiste kandidatuuri. Anne Palmiste andis suulise nõusoleku oma 

kandidatuuriks. Rohkem kandidaate ei esitatud. 

Hääletus (käe tõstmisega): hoolekogu esimehe valimine 

Hääletus: kandidaat Anne Palmiste (kandidaat hääletusel ei osalenud) 



Poolt: 9 

Vastu: 0 

Otsustati: Valida Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu esimeheks Anne Palmiste.  Edasi juhtis koosolekut 

hoolekogu esimees Anne Palmiste. 

  

1.2. Anne Palmiste tegi ettepaneku esitada aseesimehe kandidatuurid. 

Tea Allikmäe tegi ettepaneku Vello Salla esitada Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu aseesimehe 

kandidaadiks. 

Vello Salla andis suulise nõusoleku oma kandidatuuriks. Rohkem kandidaate ei esitatud. 

  

Hääletus (käe tõstmisega): hoolekogu aseesimehe valimine 

Hääletus: Vello Salla (kandidaat hääletusel ei osalenud) 

Poolt: 9 

Vastu: 0 

Otsustati: Valida Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu aseesimeheks Vello Salla. 

  

2.3. Anne Palmiste tegi ettepaneku esitada sekretäri kandidatuurid. 

Hoolekogu liikmed tegid Ave Paele ettepaneku kandideerida hoolekogu sekretäriks. Ave Pae andis 

suulise nõusoleku oma kandidatuuriks. Rohkem kandidaate ei esitatud. 

Hääletus (käe tõstmisega): hoolekogu sekretäri valimine 

Hääletus: Kandidaat Ave Pae (kandidaat hääletusel ei osalenud) 

Poolt: 9 

Vastu: 0 

Otsustati: Valida Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu sekretäriks Ave Pae. 

  

3. Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi kodukorra muutmise eelnõule (eelnõu lisatud, LISA 

1) (alus: Haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu 

moodustamise kord ja töökord" § 4 p 7) 

  

Hoolekogu liige Olev Mihkelson tegi ettepaneku edaspidiseks, et muudatused dokumentides, mida 

hoolekogu hakkab läbi töötama, oleksid ära markeeritud, see lihtsustaks hoolekogu tööd. 



Õppejuht Kristelle Kaarmaa selgitas, et suurimad muudatused on hetkel planeeritud 6. peatükki, kuid 

täiendused on oodatud terve dokumendi osas. 

Reelika Rannamäe tõi välja, et kodukorra punkti 2.5.2 lisada täiendus – mitte kanda läbipaistvat 

riietust. Hoolekogu liikmed nõustusid.  

● Punkt 2.5.2. silmapaistvalt avara dekolteega,  väga lühikesi pluuse, kleite ning seelikuid 

(pluus peab katma kõhu, ei tohi olla läbipaistev ning seelik/kleit peab olema viisaka 

pikkusega);  

 

Tea Allikmäe lisas, 2.5.5. punkti osas võiks olla täiendus -  sobimatu sümboolikaga riietus.   

● 2.5.5. solvava ja/või sobimatu sümboolikaga riietust 

 

Hoolekoguliikmed arutasid kodukorra punkti 2.9 sõnastuse üle. Hetkel on punktis vastuolu, pigem 

sõnastada lause ringi, et oleks ühtne arusaam. Ettepanek lisada teksti “välja arvatud valimiste hea tava”. 

● 2.9. Kooli territooriumil ja koolihoones pole lubatud erakonna või poliitilise 

maailmavaate propageerimine (v.a “Valimiste hea tava”), samuti ei kanta ega 

presenteerita rahu- ja inimsusevastaseid kuritegusid õigustavaid sümboleid (vt 

“Sümbolite kasutamine”). 

 

Tea Allikmäe tõi välja, et punktis 5.3.1.5 korrigeerida sõnastust  

● 5.3.1.5. teatama oma õppetööst puudumisest esimesel võimalusel mentorile ja vajadusel 

aineõpetajale, sh koolipäeva kestel. Õppetööst puudumise teavitab 

lapsevanem/seaduslik esindaja Stuudiumi kaudu või mõnel muul viisil, millest mentor 

on õpilaste ja lastevanematele teada andnud (vt punkt 5.5.1.2 ja punkt 6.5);  

 

Tea Allikmäe tõi välja, et punktis 5.5.1. korrigeerida sõnastust  

● 5.5.1.1. saada õppeinfosüsteemi kaudu teavet oma lapse õppe- ja kasvatustegevust 

puudutavates küsimustes;  

 

Punkt 5.3.2 – Tea Allikmäe ettepanek dokumendis kasutada läbivalt sõna “õpilane”, mitte vahepeal 

gümnasist.   

Ettepanek arvesse võetud kogu dokumendi osas.  

 



 

 

Tea Allikmäe ettepanek lisada punkti 5.5.1.8 kooli pidaja. 

● 5.5.1.8. pöörduda õppe-ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste 

lahendamiseks õpilase mentori, aineõpetaja või õppejuhi poole. Kõiki osapooli mitte 

rahuldava tulemuse puhul ka kooli direktori, hoolekogu  ja kooli pidaja  poole.  

 

Kodukorra punkt 5.6. Hoolekogu liikmed arutasid sõnastuse täienduse osas. Triin Kaaver selgitas, et 

meedia on vaba ja kodukorraga seda siduda ei saa. Ettepanek oleks lisada punkti alla „hea tava“ klausli.  

● 5.6. Pretensiooni esinemisel võtab õpilase  vanem/seaduslik esindaja  esmalt  ühendust 

kooliga  ja seda kodulehel avaldatud kontaktide kaudu. Hea tava kohaselt ei esita õpilase 

vanem kooli või kooli personali suhtes pretensioone ja negatiivseid kommentaare ning 

märkusi meediakanalite kaudu, kui pole eelnevalt pöördunud probleemi lahendamiseks 

kooli poole. 

 

6. peatüki osas andis õppejuht Kristelle Kaarmaa ülevaate, et kooli eesmärk oleks mitte jälgida enam 

nii pingsalt puudumisi, vaid jätta see pigem noorte vastutada. Eesmärk oleks kooliga seotud puudumiste 

põhjendamine, muud puudumised jääks põhjendamata. 

Hoolekogu liikmed Anne Palmiste ja Tea Allikmäe tõstatasid küsimuse, miks oleks planeeritud  

muudatuste korral haigus ja arstil käik põhjuseta puudumised? 

Reelika Rannamäe tõi välja, et sellisel juhul hakkaksid paljud õpilased kahjuks käima koolis haigetena, 

kuna ei soovi põhjuseta puudumisi endale saada. R.Rannamäe edastas ka õpilasesinduse seisukoha – 

haigused, arstilkäik ja lein võiksid olla põhjendatud puudumised. Vello Salla nõustus õpilasesinduse 

ettepanekuga. 

Olev Mihkelson arvas samuti, et olukorda, kui haiged lapsed hakkavad koolis käima, ei tohi tekitada. 

Õppejuht Kristelle Kaarmaa tegi ettepaneku lisada täiendusena punkt 6.3.1. koos hoolekogu 

ettepanekutega. 

● Punkt 6.3.1. Haigestumine, arsti visiit ja leinaperiood märgitakse õppeinfosüsteemi 

Stuudium päevikus rohelise märkega „P“ (põhjendatud puudumine).  

  

Tea Allikmäe tõi välja, et lisada ühtne stiil kogu dokumendis õppeinfosüsteem/Stuudium mitte kasutada 

erinevaid mõisteid. 



  

Hoolekogu liige Anne Palmiste uuris punkti 7.7. kohta - kas on olnud olukordi, kui õpilane ei soovi 

osaleda arenguvestlusel? Õppejuht K.Kaarmaa selgitas, et punkt on oluline lisada, et ei tekiks 

olukorda, et arenguvestluse võib asendada näiteks ankeedi täitmisega. 

  

Hoolekogu liikmed arutlesid ka punkti 10.10 üle ning selle üle, kas võiks punkti alla lisada ka täienduse 

vahetunni kohta. Olev Mihkelson arvas, et praeguse sõnastusega punkt sobib hästi. Otsustati jätta 

sõnastus samaks ja täiendust mitte lisada. 

●  10.10 Tunni filmimine, pildistamine ning salvestiste/fotode jagamine, levitamine ilma 

kokkuleppeta ja teiste osalejate nõusolekuta ei ole lubatud. 

Tea Allikmäe tõi välja, et punkti 12.5  osas täiendada sõnastust. 

● 12.5. Gümnaasiumi territooriumil, gümnaasiumihoones, õppekäikudel ning 

kooliüritustel on õpilasele keelatud järgmised esemed, ained ja tegevused:  

Olev Mihkelson osutas tähelepanu punkti 12.5.1 juurde -  lisada relvataolised esemed või maketid. 

● 12.5.1. relv relvaseaduse tähenduses ning relva maketid. 

  

Hoolekogu esimees tegi ettepaneku kiita heaks kodukorra uus versioon, koos hoolekogu poolsete 

muudatusettepanekutega.  Olev Mihkelson esitas ettepaneku teha kirjalikult otsus heakskiitmise kohta 

peale muudatuste sisse viimist vormistust. 

  

Hoolekogu esimees paneb hääletusele O.Mihkelsoni ettepaneku. 

Poolt:1 

Vastu: 9 

 

Hoolekogu esimees paneb hääletusele kiita heaks kodukorra dokument koos esitatud 

muudatusettepanekutega. 

Poolt: 9 

Vastu: 1 

  

Otsustati: Kiita heaks Jõhvi Gümnaasiumi kodukorra muutmise eelnõu (eelnõu lisatud) (alus: Haridus- 

ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja 

töökord" § 4 p 7) koos hoolekogu muudatusettepanekutega.  



 

4. Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi õppekava lisa "Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste hindamise 

tingimused ja kord (üldhindamisjuhend)" muutmise eelnõule (eelnõu lisatud, LISA 2) (alus: 

Haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise 

kord ja töökord" § 4 p 3) 

  

Hoolekogu liikmed tõid välja, et dokument on kompaktne ja põhjalik. Anne Palmiste lisas, et tehtud 

muudatused on põhjendatud. Reelika Rannamäe juhtis tähelepanu, et aineõpetaja hindamisjuhendis 

peaks olema välja toodud, kuidas kujuneb kursusehinne keskmise hinde järgi. 

Õppejuht Kristelle Kaarmaa selgitas, et uues õppekava lisas on olemas täiendus, 

üldhindamisjuhendise järgi peavad olema õppeainetel ühised juhised. 

  

 Otsustati dokument kiita heaks edaspidi koos uuendatud õppekavaga, tervikuna. 

  

5. Olukord toitlustamisega 

  

Direktor Tatjana Ait selgitas, et plaanijärgselt hakkab Jõhvi Põhikool kolima 28.12.22 ja sellega seoses 

vahetab ka põhikooli köök asukohta. Kui kolimine viibib, siis võib juhtuda, et jaanuari esimene 

koolinädal õpime distantsil. Uurime vajadusel ka toitlustusvõimalusi Jõhvi Vene põhikooli poolt. 

Direktor selgitas, et söögivahetund ilmselt väheneb 5 minuti võrra, kuid probleeme see tekitada ei tohiks, 

meie õpilased jõuavad kenasti söödud. 

Hoolekogu liikmed uurisid veel juhtumite kohta, kui laps ei soovi koolis süüa. Direktor kinnitas, et 

sööjate üle peab kool arvestust ja süsteem toimib – kui õpilane puudub või süüa koolis ei soovi (õpilased 

jälgivad menüüd), siis antakse kenasti vähemalt 1 õppepäeva ette teada ja mentor võtab õpilase sööjate 

nimekirjast ära selleks päevaks. 

Olev Mihkelson uuris, kas on probleeme ka erisoovidega? Direktor selgitas, et erinevaid olukordi on, 

kuid köök on need alati rahulikult lahendanud ja kindlate õpilaste soove juba teatakse (kes ei soovi liha 

vms). 

Hoolekogu esimees tänas direktorit ülevaate eest ja selgitas, et vajadusel tullakse teema juurde uuel 

aastal tagasi. 

  

 



6. Info kooli direktorilt 

  

Hetkel õpib Jõhvi Gümnaasiumis 432 õpilast. JG10 on 154, JG11 on 146, JG12 on 132 õpilast. 

  

Õppeaasta alguses oli meil 6 õpilast Ukrainast, tänaks on kooli jäänud 2 õpilast. Õpilastele on tehtud 

IÕK (individuaalsed õppekavad). Osad ained käivad koos klassiga, muul ajal on neil ainult eesti keele 

tasanduskursuse tunnid. Planeerime neile 4-aastast gümnaasiumi õpet ja loodame, et järgmine aasta 

saaksid nad rohkem aineid koos klassiga läbida. 

  

Õpetajaid ja kooli töötajaid on hetkel kokku 61, sealhulgas 2 lapsehoolduspuhkusel olevat õpetajat. 

Hetkel on täitmata füüsika, ühiskonna-ajaloo ja haridustehnoloog-informaatikaõpetaja ametikohad. 

Samuti otsime huvijuhti. Konkurss oli avatud 20. novembrini, peagi on tulemas vestlused, kandideerijaid 

oli. 

  

Laupäeval 03.12.22 on koolis Lahtiste uste päev. Ootame kõiki põhikooli lõpuklasside õpilasi kooliga 

tutvuma. 

  

Käesoleval õppeaastal on toimunud ettevalmistuskursused Jõhvi Põhikooli ja Jõhvi Vene Põhikooli 

õpilastele, erinevates ainetes. Huvi on olnud suur, igast koolist on eraldi rühm, õpilased on tublid ja 

motiveeritud. 

  

Eestikeelsele haridusele üleminek – 01.09.2023, lähme üle 100% eestikeelsele õppele. 

  

Koolist on sel õppeaastal lahkunud 7 õpilast. Anne Palmiste uuris,  kas väljalangejaid on veel 

silmapiiril? Direktor Tatjana Ait selgitas, et kuna konkurss 10. klassi oli tihe, siis loodame, et meil 

õpivad valitud õpilased, kes on tõesti valmis pingutama.  

Direktor andis ülevaate õpetajate päeval juhtunust. 

  

5. Kohapeal algatatud küsimused 

  

Anne Palmiste tõstatas küsimuse, et kas hakatakse ka sel aastal korjama vanapaberit ja 

küünlaümbriseid. Direktor annab info edasi, et loodusainete õpetajad hakkaksid teemaga tegelema. 



 

Tea Allikmäe tundis huvi, kas e-sigaretid on gümnaasiumiõpilaste seas probleemiks? Reelika 

Rannamäe tõi välja, et tõenäoliselt on probleem olemas ja noored püüavad seda varjata. Direktori sõnul 

on tellitud andurid, mis reageerivad e-sigareti suitsule ning teemaga tegeletakse.   

  

Anne Palmiste andis teada, et järgmine hoolekogu koosolek toimub  hiljemalt veebruaris 2023 ning 

tänas kõiki osalemise eest. 

  

(allkirjastatud digitaalselt)                                                                 (allkirjastatud digitaalselt) 

Anne Palmiste                                                                                     Ave Pae 

Hoolekogu esimees                                                                            Hoolekogu sekretär 

 


