JÕHVI GÜMNAASIUM
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2 (2019/20. õa)
Toimumiskoht: Jõhvi Gümnaasium
Toimumisaeg: 30.01.2020
Algus: kell 17:20, lõpp: kell 18:25
Koosoleku juhataja: Ingar Metsatalu
Protokollija: Ave Pae
Võtsid osa: (8 liiget) Hannes Reinula, Tea Allikmäe, Ave Pae, Olga Razvarova, Ingar
Metsatalu, Kadri Rattasepp, Jelena Ragni, Aleksandr Petrov.
Puudusid: (5 liiget) Riine Urbala, Martin Repinski, Gaido Kentem, Guido Tellis, Ruth
Opmann
Kutsutud: direktor Tatjana Ait
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule
(lähtuvalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise
üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ sätestatud korrast ning põhikoolija gümnaasiumiseaduse §27 lõigetest 3, 5 ja 6., eelnõu manuses)
3. Info direktorilt
4. Kohapeal algatatud küsimused

1. Päevakorra kinnitamine
Hoolekogu esimees Ingar Metsatalu tegi ettepaneku kinnitada päevakord.
Poolt: 8. Vastu: 0
Otsustati: Kinnitada päevakord.
2. Eelnõule „Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ arvamuse
andmine
Hoolekogu esimees esitas liikmetele eelnõu (lisa 1) tutvumiseks e-posti teel. Hoolekogu
liikmed Ruth Opmann, Tea Allikmäe ja Riine Urbala esitasid hoolekogule
muudatusettepanekud kirjalikult enne koosolekut.
Ingar Metsatalu esitas hoolekogule otsustamiseks järgnevad ettepanekud.
Punkt 2.2 Kool võtab JG10 vastu põhikooli lõpuklassi hinnete, motivatsioonikirja, kirjaliku
sisseastumistesti ja individuaalse vestluse tulemuste alusel
– ettepanek muuta sõnastust:
2.2 Kool võtab JG10 õpilasi vastu konkursi korras põhikooli lõpuklassi hinnete,
motivatsioonikirja, kirjaliku sisseastumistesti ja individuaalse sisseastumisvestluse tulemuste
alusel.

Punkt 2.4 Kool võtab õpilasi JG11 või JG12 õpingute alustamiseks õpilasi vastu varasemate
gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete),
individuaalse vestluse tulemuste, motivatsioonikirja ja taotluse alusel.
-

Ettepanek täiendada sõnastust, lisatud: "JG11 või JG12 õpingute alustamiseks esitab
õpilaskandidaat nõutud dokumendid paberkandjal kooli kantseleisse hiljemalt
vastuvõtu ajakavas märgitud tähtajaks." :

2.4 Kool võtab õpilasi JG11 või JG12 õpingute alustamiseks õpilasi vastu varasemate
gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete),
individuaalse sisseastumisvestluse tulemuste, motivatsioonikirja ja taotluse alusel. JG11 või
JG12 õpingute alustamiseks esitab õpilaskandidaat nõutud dokumendid paberkandjal
kooli kantseleisse hiljemalt vastuvõtu ajakavas märgitud tähtajaks.

Punkt 2.5 Gümnaasiumi JG11 või JG12 vastuvõtmise eeldusteks on:
2.5.1 põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
2.5.2 JG11 astumiseks lõpetanud 10. klassi, JG12 astumiseks lõpetanud 10. ja 11. klassi
positiivsete kursusehinnetega.
-

ettepanek täiendada sõnastust (lisatud 2.5.3):

2.5 Gümnaasiumi JG11 või JG12 vastuvõtmise eeldusteks on:
1. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
2. JG11 astumiseks lõpetanud 10. klassi, JG12 astumiseks lõpetanud 10. ja 11. klassi
positiivsete kursusehinnetega;
3. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus.
Punkt 2.7.2 motivatsioonikiri, milles:




analüüsib ennast õppijana;
selgitab isiklikke eesmärke;
põhjendab kooli valikut.

-

ettepanek muuta sõnastust:

2.7.2. motivatsioonikiri, milles kandidaat:
 analüüsib ennast õppijana;
 selgitab isiklikke eesmärke;
 põhjendab kooli valikut.

Punkt 3.1. Sisseastumiskatsetele ei kutsuta õpilast, kelle klassitunnistusel on mitterahuldav
või puudulik hinne. Õpilaskandidaat langeb konkurentsist välja.
-

ettepanek muuta sõnastust:

3.1. Sisseastumistestile ei kutsuta õpilast, kelle klassitunnistusel on mitterahuldav või
puudulik hinne. Õpilaskandidaat langeb konkurentsist välja.

Punkt 3.5 Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on testi
erandkorras võimalik sooritada ka muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab
lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma vähemalt üks nädal enne testi
sisseastumissüsteemi kaudu koolile teate saatma puudumise põhjusega. Kandidaati
teavitatakse otsusest uue testi aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.
- ettepanek täiendada sõnastust:
3.5.Mõjuva põhjuse korral (pikemaajaline haigus, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on
testi erandkorras võimalik sooritada ka muul ajal, mis määratakse komisjoni esimehe
poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja saatma vähemalt üks nädal
enne testi toimumisaega sisseastumiskeskkonna kaudu koolile teate puudumise
põhjusega. Erakorralise haigestumise korral peab lapsevanem või lapse seaduslik
esindaja saatma vähemalt kaks tundi enne testi toimumisaega
sisseastumiskeskkonna kaudu teate puudumise põhjusega. Kandidaati teavitatakse
otsusest uue testi aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul sisseastumiskeskkonna
kaudu.
Punkt 3.8 Sisseastumiskatsete tulemustest moodustub pingerida, mis on aluseks
vastuvõtuotsuste tegemisele.
-

ettepanek täiendada sõnastust:

3.8 Sisseastumiskatsete (testi ja vestluse) tulemustest moodustub pingerida, mis on aluseks
vastuvõtuotsuste tegemisele.
Punkt 3.9 Vastuvõtukomisjon teeb ettepaneku ja direktor kinnitab gümnaasiumi
vastuvõtutingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise lähtudes
moodustunud pingereast ning vabade õppekohtade arvust.
-

ettepanek muuta sõnastust:

3.9 Vastuvõtukomisjon teeb ettepaneku ja direktor otsustab ning kinnitab gümnaasiumi
vastuvõtutingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise lähtudes
moodustunud pingereast ning vabade õppekohtade arvust.

Ettepanek: lisada eraldi peatükk 4 (sest p 3 puudutab JG10 kandidaate ja JG11-12
kandidaatidele täies mahus ei rakendu):
4. JG11 ja JG12 sisseastumisvestluse korraldus
4.1 Sisseastumistestile ei kutsuta õpilast, kelle õpilasraamatu väljavõttel on mitterahuldav
või puudulik hinne. Õpilaskandidaat langeb konkurentsist välja.
4.2 Sisseastumisvestluse toimumisaeg lepitakse JG11/JG12 õpilaskandidaadiga kokku
kas telefoni või e-posti teel.
4.3 Vestluse eesmärgiks on kooli poolt välja töötatud küsimustiku alusel välja selgitada
õpilase huvid ja motiveeritus gümnaasiumis õppida ning koolivaliku põhjused.

4.4 Sisseastumisvestluse ja kursusehinnete tulemustest moodustub pingerida, mis on
aluseks vastuvõtuotsuste tegemisele.
4.5 Vastuvõtukomisjon teeb ettepaneku ja direktor otsustab ning kinnitab gümnaasiumi
vastuvõtutingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise lähtudes
moodustunud pingereast ning vabade õppekohtade arvust.
4.6 Kooli vastuvõtmisest teavitatakse JG11-12 õpilaskandidaate e-posti teel kodulehel
avalikustatud vastuvõtuajakavas märgitud tähtajaks.
Peatükk 5: Vastuvõtmine
Tatjana Ait: ARNOle üleminek - link täna puudub, kuid kuna süsteem on ühtne, siis vallast
lubati, et lingi saame vastuvõtuperioodi ajaks.
Otsustati: Kiita heaks lisatud muudatusettepanekutega „Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste
vastuvõtu tingimused ja kord“ (lisa 2) ja edastada HTM-le.
Poolt: 8.
Vastu: 0
3. Info kooli direktorilt
Vastuvõtt 2020/21. õa: Direktor esitas kokkuvõtva info vastuvõtu protsessist ja tutvustas
planeeritud tegevusi vastuvõtuperioodiks.
Tulemas:
 Infotunnid õpilaskandidaatidele ja nende vanematele (03.02.2020, 08.04.2020)
 Koolide külastamised
 Lahtiste uste päev 28.03.2020
 Gümnasisti varju nädalad 30.03.-17.04.2020
Mentorlus: Järgmisest õppeaastast liitume mentorlussüsteemiga, et tagada õpilastele
individuaalsem lähenemine, märgata ja toetada õpilasi rohkem. On toimunud juba esimene
pikem koolitus õpetajatele.
Õppekava uuendamine: Käesoleval õppeaastal on töös õppekava uuendamine.
ÕE: Jõhvi Gümnaasiumi õpilasesindus teeb koostööd Sillamäe Gümnaasiumi ja KohtlaJärve Gümnaasiumi õpilasesindustega, toimuvad ühised ideekorjete kohtumised (23.01.
Sillamäe Gümnaasiumis, 13.02. Kohtla-Järve Gümnaasiumis, 09.03. Jõhvi
Gümnaasiumis).
Tööpakkumised: otsime keemiaõpetajat

4. Kohapeal algatatud küsimused.
Direktor andis ülevaate hetkeseisust seoses praeguse Jõhvi Põhikooli planeeritud
lammutamise ja ehitustöödega, hetkel on veel lahtine järgmise õppeaasta toitlustamise
korraldamine, kuid hetkel kehtiva plaani järgi jääb köök samale kohale ja toitu
transporditakse autodega.
Lammutustööd on planeeritud juuni-august 2020.
2020/2021. õa alguseks peaks olema lammutustööd lõpetatud.
Tea Allikmäe andis positiivset tagasisidet õppeaine STEM läbiviimisele ning õpilaste
motivatsioonile.
Ingar Metsatalu tegi ettepaneku panna järgmise hoolekogu koosoleku kuupäev paika.
Otsustati: järgmine hoolekogu koosolek toimub 24. märtsil kell 17.15.
Poolt: 8. Vastu: 0

Ingar Metsatalu tänas kõiki osalemise eest.
(allkirjastatud digitaalselt)
Ingar Metsatalu
Hoolekogu esimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Ave Pae
Hoolekogu sekretär

Protokolli lisad:
LISA 1: „Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ eelnõu (esialgne
versioon)
LISA 2: „Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ heaks kiidetud eelnõu

