Jõhvi Gümnaasium
HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 5
15.06.2017, Jõhvi
Algus: kell 17:25, lõpp: kell 17.40
Koosoleku juhataja: Anne Palmiste
Protokollija: Julija Kovaltšuk
Võtsid osa: Anne Palmiste, Julija Kovaltšuk, Tea Allikmäe, Krõõt Olo (video), Irina Rozanova, Alar Tasa,
Hannes Reinula, Eduard East, Tatjana Ait
Puudus: Tatjana Kossjuk, Daniil Valme, Svetlana Skrebneva, Riine Urbala, Irina Maurin,

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Päevakorra kinnitamine
Arvamuse andmine arengukavale (PGS §73 lg.1-1 p.1)
Arvamuse andmine kodukorra muutmiseks (PGS §73 lg.1-1 p.7)
Hoolekogu tegevuse aruande kinnitamine
Info direktorilt/direktorile
Kohapeal algatatud küsimused

1. Päevakorra kinnitamine. Hoolekogu esimees Anne Palmiste tegi ettepaneku kinnitada koosoleku
päevakord.
Otsustati: Kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord.
Poolt: 8. Vastu: 0
2. Arvamuse andmine arengukavale (PGS §73 lg.1-1 p.1)
Anne Palmiste: Kool täiendas arengukava. Meil on kaks arengukava varianti – see, mis kool pakkus ja see,
mis Irina Rozanova pakkus. Minu arvamus, et kooli tehtud arengukava on ok. See on kooskõlas kooli
õppekavaga. Mis puudutab Irina tehtud, olen nõus, et struktuur on hea, aga selle sees on palju asju, mis on
ka kodukorras.
Irina Rozanova: See oli minu vaade, missugune üks arengukava võib välja näha.
Anne Palmiste tegi ettepaneku valida, kummale arengukavale anda arvamus – kas kooli poolt koostatud või
Irina Rozanova poolt koostatud.
Otsustati: Anda arvamus kooli poolt koostatud arengukavale.
Poolt: 8. Vastu: 0.
Anne Palmiste tegi ettepaneku anda arvamus kooli poolt koostatud arengukavale.
Otsustati: Kiita arengukava heaks.
Poolt: 8. Vastu: 0.

3. Arvamuse andmine kodukorra muutmiseks (PGS §73 lg.1-1 p.7)
Anne Palmiste tegi ettepaneku anda arvamus kodukorra variandile, kus on Tea Allikmäe parandused:
3.1. võtta osa õppetööst kui seda õigust pole piiratud vastavalt kodukorra punktile.
2.6. lisada kellaaeg, millest hiljem Stuudiumi järgmiseks päevaks enam koduseid ülesandeid lisada ei saa.
Otsustati: Kiita kodukorra muudatused heaks.
Poolt: 8. Vastu: 0.
4. Hoolekogu tegevuse aruande kinnitamine
Anne Palmiste teavitas, et saadab hoolekogu tegevuse aruande koos käesoleva koosoleku protokolliga.
Otsustati: Kinnitada hoolekogu tegevuse aruanne 2016/2017 õppeaastal
Poolt: 8. Vastu: 0.

5. Info direktorilt/direktorile
Tatjana Ait: 12. klassi õpilased lõpetavad meil gümnaasiumi. Sellel aastal on 103 lõpetajat, praeguse seisuga
nendest 19 medaliga lõpetajat: 12 kuldmedalit ja 7 hõbemedalit. Enamik medalistidest 12.bv klassist.
Lõpupidu on 21. juunil.
Tea Allikmäe: Kuidas vastuvõtt on?
Tatjana Ait: 29. juunil on vastuvõtu komisjoni istung, kus otsustatakse, keda võetakse kooli, keda mitte.
Lapsi tuleb, rohkem on vene põhikoolidest. Eelmise õppeaasta kogemus näitas, et Eesti põhikoolide lapsed
hakkavad tulema peale lõpupidu.
Õpetajate koormuse jaotus on tehtud niimoodi, et miinimum on kaks klassi, maksimum viis 10ndat klassi.

6.Kohapeal algatatud küsimused
Tea Allikmäe: Nägin, et otsite õpetajaid.
Tatjana Ait: Otsime füüsikaõpetajat, sellepärast, et meie õpetajal on suur koormus; projektijuhti, kes tooks
raha sisse; disainiõpetajat; soome keele õpetajat; hispaania keele õpetajat.
Irina Rozanova: Mis haridus brasiilia õpetajatel on?
Tatjana Ait: Pedagoogiline haridus – inglise keel võõrkeelena.
Anne Palmiste: Millal kavatsete hoolekogu koosseisu ministrile saata?
Tatjana Ait: Mitte enne, kui 10. september 2017. Tahame võtta uusi liikmeid tulevase 10. lennu õpilaste
vanematest.
Anne Palmiste tänas hoolekogu liikmeid tubli töö eest.
Tatjana Ait tänas hoolekogu liikmeid koostöö eest.
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