
JÕHVI GÜMNAASIUM

HOOLEKOGU E-KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 3  (2022/23. õa)

23.02.2023 nr 1-5/23/1-2

Toimumiskoht: veebis

Hääletuse toimumisaeg: 21.02.2023  kell 16:00  kuni 23.02.2023  kell  14:00

Koosoleku juhataja: Anne Palmiste

Protokollija: Ave Pae

Võtsid osa (9 liiget): Reelika Rannamäe, Ave Pae, Olev Mihkelson, Anne Palmiste, Triin

Kaaver, Marina Lillak, Tatjana Kaupmees, Riine Urbala, Hannes Reinula.

Puudusid (4 liiget): Oliver Villers, Tea Allikmäe, Maris Toomel, Vello Salla.

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

Päevakord:

1. Täiendavalt arvamuse andmine elektroonilise hääletuse teel dokumendile ”Jõhvi

Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord” (alus: PGS §73 lg 11 p 5 ja haridus- ja

teadusministri 03.12.2010 määruse nr 69 § 4 p 5)

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

1. Täiendavalt arvamuse andmine dokumendi “Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu

tingimused ja kord” punktidele 3.6, 4.5, 6.5.

Hoolekogu 15.02.2023 koosolekul nr 2 (protokoll nr 1-5/23/1) tehtud p 3.6 ja 4.5 sõnastuste

ettepanekutele saatis kool 17.02.2023 täiendavalt omapoolsed kirjalikud sõnastuste

ettepanekud.

Punktid sõnastada kooli ettepanekul alljärgnevalt:

3.6. Sisseastumiskatsetele kutsutud kandidaadid sooritavad

sisseastumiskatsete I osa (kirjaliku testi), mis sisaldab

- matemaatika (kuni 45 min),

- inglise/saksa keele (kuni 45 min) ja

- eesti keele või eesti keel teise keelena (kuni 45 min)



õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.

Õpilaskandidaati teavitatakse sisseastumiskeskkonna kaudu vahenditest, mis on vaja testi

sooritamiseks kaasa võtta. Teste saab kandidaat sooritada ühe korra. Töid õpilaskandidaatidele

ei tagastata, töid säilitatakse koolis vastuvõtuperioodi lõpuni. Kirjaliku testi tulemust on

võimalik vaidlustada kahe tööpäeva jooksul alates tulemuste avaldamisest

sisseastumiskeskkonnas (sooritatud tööga on võimalik tutvuda eelnevalt kokkulepitud ajal

koolimajas 2 tööpäeva jooksul alates tulemuste avaldamisest sisseastumiskeskkonnas).

 

4.5 Sisseastumiskatsetele kutsutud kandidaadid sooritavad sisseastumiskatsete I osa

(kirjaliku testi), mis sisaldab

- matemaatika (kuni 45 min),

- inglise/saksa keele (kuni 45 min) ja

- eesti keele või eesti keel teise keelena (kuni 45 min)

õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses ja lisaks gümnaasiumiastme kursuste

ülesandeid.

Õpilaskandidaati teavitatakse sisseastumiskeskkonna kaudu vahenditest, mis on vaja testi

sooritamiseks kaasa võtta. Testi saab sooritada ühe korra. Töid õpilaskandidaatidele ei

tagastata, töid säilitatakse koolis vastuvõtuperioodi lõpuni. Kirjaliku testi tulemust on

võimalik vaidlustada kahe tööpäeva jooksul alates tulemuste avaldamisest

sisseastumiskeskkonnas (sooritatud tööga on võimalik tutvuda eelnevalt kokkulepitud ajal

koolimajas 2 tööpäeva jooksul alates tulemuste avaldamisest sisseastumiskeskkonnas).

 

6.5 Kõik erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon (näiteks Eestis tähtajalise elamisloaga

ajutise kaitse alusel kooli kandideerivate õpilaskandidaatide vastuvõtmine, välisriigist

saabunud vahetusõpilase vastuvõtmine).

Hoolekogu esimees Anne Palmiste tegi e-koosolekul ettepaneku kinnitada heaks kooli

poolt esitatud  muudatusettepanekud.

Poolt: 9. Vastu: 0.

Otsustati: Kiita heaks dokumendi Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord,

punktide 3.6, 4.5, 6.5 täiendatud sõnastused.



(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Anne Palmiste Ave Pae

hoolekogu esimees                                                      hoolekogu sekretär


