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1. Päevakorra kinnitamine.

Hoolekogu esimees Anne Palmiste tegi ettepaneku kinnitada päevakord.

Poolt: 10. Vastu: 0



Otsustati: Kinnitada päevakord.

2. Hoolekogu 28.11.2022 koosoleku protokolli reg.nr 1-5/22/3 parandamine

Hoolekogu esimees andis hoolekogu liikmetele teada, et eelmise koosoleku (28.11.2022)

protokolli läks ekslikult vale kuupäev (märgitud 28.02.2022).

Hoolekogu kinnitab, et JG 2022/2023. õa esimene koosolek (protokoll nr 1 (2022/23. õa)

reg.nr 1-5/22/3) toimus 28.11.2022.

Dokumenti muutma ja uuesti allkirjastama ei hakata.

3. Arvamuse andmine dokumendile “Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused

ja kord” (eelnõu lisatud) (alus: PGS §73 lg 11 p 5 ja haridus- ja teadusministri

03.12.2010 määruse nr 69 § 4 p 5)

Hoolekogu liige Tea Allikmäe tegi ettepaneku korrigeerida punkti 2.1. sõnastust vastavusse

järgnevate lendudega.

2.1  Kool võtab õpilasi vastu

JG10 alates 2023/24. õa-st eestikeelsele õppekavale;

JG11 eestikeelsele õppekavale ja 2023/24.-2024/25. õa-l eestikeelsele õppekavale, kus

õpitakse osaliselt vene keeles;

JG12 eestikeelsele õppekavale ja 2023/24.õa-l eestikeelsele õppekavale, kus õpitakse osaliselt

vene keeles.

Hoolekogu liige Riine Urbala juhtis tähelepanu punktile 2.2.5.

2.2.5 venekeelse põhikooli ja keelekümblusklassi lõpetanud õpilane on soovituslikult

saavutanud eesti keel teise keelena põhikoolieksamil B1-taseme.

Maris Toomel juhtis samuti tähelepanu, et B1-taseme eestikeele nõue võiks olla juba kõigil 9.

klasside õpilastel. Direktor T. Ait selgitas, et hetkel on soovituslik nõue sees, kuna me ei tea

kui paljud põhikoolid selle tulemuse saavutavad. Vajadusel saame korda tulevikus uuesti

täiendada keelenõude osas.

Tatjana Kaupmees tegi ettepaneku lisada või muuta sõnastust antud punktis „venekeelse

põhikooli“ – muukeelse põhikooli. Ettepaneku olulisust toonitas ka Olev Mihkelson.

2.2.5 muukeelse põhikooli ja keelekümblusklassi lõpetanud õpilane on soovituslikult



saavutanud eesti keel teise keelena põhikooli lõpueksamil B1-taseme.

Hoolekogu liige Anne Palmiste tõstataks küsimuse keeleliselt õige sõnavormi kasutamise

osas. Keeleliselt on sõnastus korrektsem - vormil asemel vormis. Korrigeerida kogu

dokumendi raames.

2.3   Kool võtab JG10 õpilasi vastu konkursi korras põhikooli lõpetamise, loovülesande

(etteantud vormis kirjalik töö), sisseastumiskatsete (I osa: kirjalik test, II osa individuaalne

vestlus) tulemuste alusel.

Hoolekogu liikmed Tea Allikmäe ja Anne Palmiste juhtisid tähelepanu punktile 2.7.

Jääb selgusetuks, mis on eritingimused?

Ave Pae tegi ettepaneku lisada punkti juurde viide punktile 3.5 kus on eritingimused kirjas.

2.7 Koolil on õigus edastada kutse silmapaistvale põhikooli õpilasele (nt head tulemused

olümpiaadidel, silmapaistev tegu vms) JG10 eritingimustel (vt punkt 3.5) kandideerimiseks.

Tea Allikmäe tõstatas apelleerimise teema, küsimusega nõustus Anne Palmiste. Kui õpilane

soovib oma sisseastumiskatsete tulemused vaidlustada, kuidas oleks sellisel juhul korrektne

toimetada. Triin Kaaver tõi välja, et sõnastus alapunktis võiks olla järgnev (nii JG10, JG11,

JG12 kandideerijate puhul):

3.6. ja 4.5 /…/ Töid õpilaskandidaatidele ei tagastata. Töid säilitatakse ja nendega on

võimalik tutvuda vastuvõtuperioodi lõpuni koolimajas.

Riine Urbala uuris punkti 3.17 kohta, küsimusi tekitas hiline kuupäev teavituse osas.

3.17 Ootenimekirja jäänud õpilasi, kes kutset kooli õppima asuda ei saa, teavitatakse

kandideerimise lõppemisest ja õppijakoha mittesaamisest esimesel võimalusel, kuid mitte

hiljem kui 10. augustil.

Direktor T. Ait selgitas, et kuupäev on lisatud varuga erandjuhtudeks. Üldiselt saavad

ootenimekirjas olevad õpilased teada oma vastuvõtmisest/õppija koha mittesaamisest

juunikuu jooksul. Maris Toomel tõstatas küsimuse, kas peaks punkti veel rohkem lahti

kirjutama, et ei tekiks arusaamatusi. Tatjana Ait selgitas, et läbi vastuvõtukeskkonna läheb

alati õpilasele ja lapsevanemale kogu informatsioon veel täiendatult.



Hoolekogu esimees Anne Palmiste paneb hääletusele kiita heaks dokument “Jõhvi

Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord” koos esitatud muudatusettepanekutega.

Poolt: 10.
Vastu: 0.

Otsustati: Kiita heaks dokument Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

koos esitatud muudatusettepanekutega.

4. Õpikeskkond ja turvalisus Jõhvi Gümnaasiumis

ÕE president Reelika Rannamäe andis ülevaate õpilaskeskkonna rahulolu kohta. Õpilaste

sõnul on füüsiline õpikeskkond väga hea (ruumid, tingimused mugavad). Emotsionaalne

õpikeskkonnaga on samuti kõik hästi, aga leidub ka keerulisemaid nüansse. Sellistel juhtudel

on õpilastele suureks abiks mentorid, aineõpetajad. Koolis on hea ja turvaline olla.

Hoolekogu liige Anne Palmiste uuris, et kas õpikeskkond on muutunud aja jooksul (10.-12.

klasside jooksul). Reelika Rannamäe sõnul olid esimesed gümnaasiumiaastad keerukamad,

ilmselt ka distantsõppe tõttu, nüüdseks on õppekoormusega harjutud. Direktor T. Ait

selgitas, et koormused on jaotatud nii, et 10.-11. klassides on kursuseid rohkem kui 12.

klassis. Direktor täiendas turvalisuse juures, et uksekaardid on kasutusel, uks on võõrastele

kinni. Administraator jälgib, et võõrad majja ei tuleks.

Anne Palmiste küsis ka koolikiusamise kohta. Direktori sõnul juhtumeid ikka esineb, aga

vähem ja nii kui signaal tuleb, siis tegeleme olukorraga. Reelika Rannamäe toonitas, et

mentorid on abiks, alati toetavad, tegelevad muredega ning vajadusel aitavad edasi suunata.

Info võetud teadmiseks.

5. Õpilasesinduse tegevus

ÕE president R. Rannamäe andis ülevaate Jõhvi Gümnaasiumi õpilasesinduse tööst. ÕE-sse

kuulub 11 liiget, töövorm on koosolek. Kohtutakse koolipäevadel suurel vahetunnil (kell

12.35-13.30), paar korda kuus. Kindlasti toimuvad täiendavad koosolekud enne üritusi. ÕE

liikmetel on omad suhtluskanalid (sotsiaalmeedias), kus jagatakse infot, tehakse

kokkuleppeid.

ÕE on koolis aktiivne, on korraldatud palju erinevaid üritusi, näiteks 1. septembri aktus,

halloween, jõuluüritused (advent, jõulusokk), sõbralik stiilinädal, vahetundides erinevad

mängud, võistlused, 16.02.23 toimub debatt Jõhvi vallavalitsuses, kevadball, lahe koolipäev



jm. Peagi tulemas Eesti Vabariigi sünnipäev, kus õpilasesinduse liikmed on

korraldusmeeskonnas. Maris Toomel tegi koolile/ÕE-le ettepaneku tulla õpilastega ka

õppekäigule vallamajja.

Anne Palmiste uuris, et kui vahetundide ajal toimuvad võistlused/konkursid, siis kuidas on

koolipere osavõtt. Reelika Rannamäe sõnul on alati huvilisi, kes osa võtavad. Maris Toomel

tõi välja, et hetkel on liikumisaasta ja kas JG õpilased liiguvad piisavalt?

Direktor T. Ait täiendas, et kehalises kasvatuses olev iseseisva treeningu süsteem on hästi

toimiv, õpilastele meeldib ning pigem paneb noori veel rohkem liikuma ja endale meelepärast

spordiala leidma. paneb noori rohkem trennis käima või liikuma.

Olev Mihkelson tahtis teada, et kas õpilasesindusse kuuluvad kõikidest lendudest õpilased?

R. Rannamäe sõnul on õpilasesinduses õpilasi erinevatest lendudest. Tea Allikmäe avaldas

kiidusõnu, et Jõhvi Gümnaasiumi ÕE on tegus. Samas tegi ta ka ettepaneku, et võiks mõelda

mõnele suuremale üritusele, kuhu saaks kaasata ka vallaelanikke, õpilased võiksid olla veel

rohkem vallas nähtaval. Maris Toomel toetas Tea Allikmäe ideed, koolil võiks olla vallas

mõni signatuurüritus, mis kannaks just JG-nime. Direktor tõi välja, et valimisdebatt

(16.02.23) on meie kooli initsiatiiv ja üritus.

Info võetud teadmiseks.

6. Sisehindamise aruande tutvustus

Direktor tutvustas hoolekogu liikmetele sisehindamise aruannet (arengukava periood

2018-2021).

Info võetud teadmiseks.

7. Muu info Jõhvi Gümnaasiumi direktorilt

Tatjana Ait:

1) Jaanuarist 2023 on meil Jõhvi põhikooliga ühine söökla-ala põhikooli hoones.

2) Hoolekogu liikme Olesja Zeel´i (JG11 lapsevanemate esindaja) asemel tuleb otsida uus

hoolekogu liige, laps vahetas kooli. Tegeleme otsimisega, hetkel on olemas mõned

kandidaadid, viime läbi hääletuse ja eeldatavasti on järgmiseks koosolekul uus hoolekogu

liige.

3) Töös on kooli arengukava ja õppekava.



4) Üritustest tulemas peagi erinevad Vabariigi sünnipäeva tähistamised: 23.02. kooli ees

traditsiooniline aktus koos tantsuga, sööme õues suppi ja vastlakukleid. Lisaks osaleme koos

õpilastega 24.02. EV105 lipuheiskamise tseremooniatel Narvas ja Jõhvis.

8. Jooksvad küsimused

Maris Toomel tegi koolile ettepaneku järgmisel aastal korralda ühine EV sünnipäeva

tähistamine koos vallaga, kaasates ka teised vallakoolid.

Riine Urbala tegi koolile ettepaneku jätkata varasemalt hästi õnnestunud üritusega

„Tantsud õpetajatega“, mis oli koolis väga populaarne.

Hoolekogu esimees Anne Palmiste tänas kõiki osalemise eest ning andis teada, et

tööplaani järgi toimub järgmine koosolek mais 2023, aga vajadusel kohtume varem.

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Anne Palmiste Ave Pae

hoolekogu esimees hoolekogu sekretär


