ÜLEVAADE
JÕHVI GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU TÖÖST
2016/2017 õppeaasta

Ülevaateperioodi alguses tegutses Jõhvi Gümnaasiumi (edaspidi tekstis Gümnaasium)
hoolekogu Haridus- ja teadusministri 19.11.2015 käskkirjas nr.1.1-2/15/439 kinnitatud
järgmises koosseisus: koolipidaja esindaja Regina Eimre (Haridus- ja Teadusministeerium),
õppenõukogu esindaja Julija Kovaltšuk, õpilaste esindaja Daniil Valme, lastevanemate
esindajad Svetlana Skrebneva, Tatjana Kossjuk, Anne Uttendorf, Maria Guk, Alar Tasa ja
Anne Palmiste ning toetavate organisatsioonide esindajad Hannes Reinula (Eastman
Specialties OÜ), Tea Allikmäe (Viru Keemia Grupp AS), Riine Urbala (Eesti Energia
AS) ja Tiina Kullamä (Jõhvi Vallavalitsus). Seoses töökoha vahetusega lahkus
Gümnaasiumi hoolekogu koosseisust Tiina Kullamä ning Jõhvi Vallavalitsuse 30.05.2016
korraldusega nr.1658 nimetati uueks Jõhvi Vallavalitsuse esindajaks hoolekogus Eduard
East. Haridus- ja teadusministri 05.10.2016 käskkirjaga nr.1.1-2/16/259 nimetati
Gümnaasiumi hoolekogu uus koosseis. Vastavalt nimetatud käskkirjale kuuluvad
Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu koolipidaja esindajana Krõõt Olo, õppenõukogu
esindajana Julija Kovaltšuk, õpilaste esindajana Daniil Valme, lastevanemate esindajatena
Svetlana Skrebneva, Tatjana Kossjuk, Irina Rozanova, Irina Maurin, Alar Tasa ja Anne
Palmiste ning toetavate organisatsioonide esindajatena Hannes Reinula (Eastman
Specialties OÜ), Tea Allikmäe (Viru Keemia Grupp AS), Riine Urbala (Eesti Energia
AS) ja Eduard East (Jõhvi Vallavalitsus).
Ülevaateperioodil toimus 5 hoolekogu korralist koosolekut. Kõik otsustused on vastu
võetud häälteenamusega, arvamuse avaldamisel oli sõna saada võimalik kõigil soovijatel,
vajadusel selgitas teemat ja tausta Gümnaasiumi direktor või tema asetäitja. Võimaluste
ja vajaduste piires osalesid hoolekogu liikmed ka Gümnaasiumis toimuvatel üritustel ning
aitasid igakülgselt kaasa Gümnaasiumi tegevusele.
Gümnaasiumi hoolekogu liikmete osavõtt koosolekutest oli ülevaateperioodil järgmine:
kõigil viiel koosolekul osalesid hoolekogu liikmed Eduard East, Tea Allikmäe, Julija
Kovaltšuk ja Anne Palmiste, neljal koosolekul osalesid hoolekogu liikmed Alar Tasa ja
Krõõt Olo, kolmel koosolekul osalesid hoolekogu liikmed Hannes Reinula ja Irina
Rozanova, kahel koosolekul osalesid hoolekogu liikmed Tatjana Kossjuk, Riine Urbala,
Svetlana Skrebneva ja Daniil Valme ning ühel koosolekul osales hoolekogu liige Irina
Maurin. Siinkohal tuleb märkida, et kuna esimene hoolekogu koosolek toimus enne uue
koosseisu kinnitamist ministri poolt, siis osales septembris toimunud koosolekul ka eelmise
hoolekogu liige Anne Uttendorf.
Esimene Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 21.09.2016, kus kinnitati hoolekogu
tööplaan 2016/2017 õppeaastaks, kiideti heaks Gümnaasiumi õppekava muudatused ning
avaldati arvamust hoolekogu tööle 2016/2016 õppeaastal.
Teine Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 01.12.2016. Sellel koosolekul tegi
Gümnaasiumi õppejuht Tatjana Ait ülevaate olukorrast Gümnaasiumi personaliga, mille
kohaselt suuri probleeme õpetajate leidmisega ei ole, kuna tegemist on perioodõppega ja
seetõttu on võimalik tunniplaani koostada tulenevalt sellest.

Kolmas Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 16.03.2017. Sellel koosolekul viibis
külalisena Gümnaasiumi õpilasesinduse president Kristiina Juuse, kes koos Gümnaasiumi
direktori ja õpilaste esindaja Daniil Valmega tutvustas õpikeskkonda ja turvalisust
Gümnaasiumis. Üldise kokkuvõtte kohaselt on klassivanemate tagasiside olnud positiivne.
Neljas Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 25.05.2017. Sellel koosolekul muudeti
hoolekogu tööplaani p.10 (ülevaate tegemise aeg muudeti septembrikuust maikuusse),
õpilasesinduse president Kristiina Juuse tegi kokkuvõtte õpilasesinduse tegevusest ja
tutvuti Gümnaasiumi arengukava esimese projektiga. Samal koosolekul andis hoolekogu
liikmest Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja lühikese ülevaate olukorrast
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konkursikomisjoni Julija Kovaltšuki. Kohapeal algatatud küsimusena said kõik hoolekogu
liikmed esitada oma arvamuse ühe Gümnaasiumi õpetaja kohta.
Viies hoolekogu koosolek toimus 15.06.2017. Sellel koosolekul andis hoolekogu oma
arvamuse Gümnaasiumi arengukavale ja kodukorra muudatustele ning kinnitas hoolekogu
tegevuse aruande 2016/2017 õppeaastal.
Asjaolu, et hoolekogu koosolekuid, neil räägitut ja ka protokolli märgitut võtavad kõik
hoolekogu liikmed väga tõsiselt, näitab muuhulgas ka hoolekogu liikme Riine Urbala
poolt esitatud taotlus hoolekogu koosoleku 27.09.2016 allkirjastatud protokolli
parandamiseks.
Kõikidel Gümnaasiumi korralistel koosolekutel oli üheks päevakorrapunktiks ka info
direktorilt ja direktorile, mille käigus Gümnaasiumi direktor (või tema asetäitja) tutvustas
koolis toimunud arenguid, andis ülevaate uudistest, jooksvatest teemadest ja kus kõikidel
hoolekogu liikmetel oli võimalik direktorile küsimusi esitada. Enne iga korralist hoolekogu
koosolekut oli hoolekogu liikmetele antud ka võimalus esitada direktorile ettevalmistamist
vajavaid küsimusi kirjalikult.
Kõik hoolekogu koosolekute protokollid, tööplaan ja ülevaated on avalikustatud ning
kättesaadavad Gümnaasiumi kodulehel.
Hoolekogu jätkab ka edaspidi aktiivset panustamist Gümnaasiumi tegevust reguleerivate
dokumentide väljatöötamisse ning muutmisse. Samuti jälgib hoolekogu Gümnaasiumi
alusdokumentides ettenähtu järgimist.
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