Jõhvi Gümnaasium
HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 2
27.11.2017, Jõhvi
Algus: kell 17:00, lõpp: kell 17.30
Koosoleku juhataja: Anne Palmiste
Protokollija: Julija Kovaltšuk
Võtsid osa: Krõõt Olo (video teel), Julija Kovaltšuk, Guido Tellis, Tea Allikmäe, Ingar
Dubolazov, Kristiina Juuse, Anne Palmiste, Riine Urbala, Jelena Ragni
Puudusid: Svetlana Skrebneva, Hannes Reinula, Irina Maurin, Irina Rozanova
Kutsutud: Tatjana Ait
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Päevakorra kinnitamine
Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi arengukavale (PGS § 73 lg 11 p 1)
Info direktorilt/direktorile
Kohapeal algatatud küsimused

1. Päevakorra kinnitamine.
Anne Palmiste tegi ettepaneku kinnitada päevakord.
Otsustati: Kinnitada päevakord
Poolt: 9. Vastu: 0.
2. Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi arengukavale (PGS § 73 lg 11 p 1).
Anne Palmiste tegi ettepaneku anda arvamus Jõhvi Gümnaasiumi arengukavale.
Krõõt Olo: Mul on kommentaarid missiooni ja visiooni kohta. Missiooni kohta lõik, kus on
öeldud: „/…/ iga inimene on väärtustatud ning areneb parema iseenda, Eesti ja maailma loomiseks.
/…/“ - see lause on konarlik.
Anne Palmiste: Kui sul on veel „eestikeelseid asju“, siis ma tahtsin ettepaneku teha, et eesti keele
õpetaja vaataks üle.
Tatjana Ait: Eesti keele õpetajad on juba vaadanud.
Krõõt Olo: Visioon peaks mingisuguseid strateegilisi kavatsusi peegeldama. See kõik on ilus, aga
mulle tundub, et see käib rohkem missiooni alla. Arvan, et selle võiks ümber sõnastada.
Tatjana Ait: Visioon ja missioon on võetud õppekavast.
Krõõt Olo: Disainmõtlemine – punkt 2. Kas disain otseses või ülekantud tähenduses? See punkt oli
natuke segane minu jaoks.
Viimane märkus mõõdikute tabeli kohta. Siin on eesmärke kuus ja alleesmärke viis. Mis mille kohta
käib – see ei lähe kokku.

Tatjana Ait: Meil on viis arengusuunda, tabelis on trükiviga – mitte 6, vaid 5 peab olema. Parandame
ära.
Tea Allikmäe: Ma ei saa mõõdikute sisust aru. Numbrid ei ole seotud eesmärkidega?

Tatjana Ait: Meil on kaheksa kvaliteedinäitajat, all on eesmärgid/arengusuunad.
Tea Allikmäe: Tekstis kolmandal leheküljel oli “Akadeemiline õppekeskkond”. „/…/ Meie
koolis on esiplaanil tegevused, mis toetavad meisterlikkusele suunatud eesmärke:
- mis on oskuste arendamisele ja mitte võistluslikkusele ja saavutusele suunatud; /…/”
Ma võtaks „saavutusele“ siit maha.
Anne Palmiste tegi ettepaneku kiita Jõhvi Gümnaasiumi arengukava heaks koos
muudatustega.
Otsustati: Kiita Jõhvi Gümnaasiumi arengukava heaks.
Poolt 9. Vastu: 0.
3. Info direktorilt/direktorile.
Guido Tellis: Kas nende liikmetega, kes kohal ei käi, sai räägitud?
Tatjana Ait: Jah, muidugi.
Tatjana Ait: Kool soetas rahvariideid, aga need ei vasta nõutule. Praegu tegeleme sellega, et
tehtaks parandused.
Söökla järjekord. Rääkisin teiste koolide direktoritega ja selgus, et kahe toidujagajaga võib
järjekord kiiremini minna. Vallavalitsuselt tuli lubadus, et 1. jaanuarist tuleb sööklasse tööle
veel üks inimene.
Gümnaasiumiharidus 100 Jõhvis. Aastal 2019 peab meie vald gümnaasiumihariduse andmise
100. aastapäeva. Ürituse korraldamisesse on kaasatud kolm Jõhvis asuvat kooli. Valla poolt
on eestvedajaks Ingar Dubolazov. Üritused toimuvad ajavahemikus 16.-20. september 2019.
Reedel, 20. septembril 2019 toimub kontserdimajas suur pidu. Meie kooli ajalooõpetaja valis
magistritöö teemaks „Valla Gümnaasiumi hariduse 100 almanahhi väljatöötamine“.
Riine Urbala: Miks üritus on septembris, mitte kevadel, kui Jõhvi Põhikoolil on vilistlaste
kokkutulek?
Tatjana Ait: Sest põhikooli vilistlaste kokkutulek on kõrvalmaja üritus. Meie linnas andis
gümnaasiumiharidust ka praegune Jõhvi Vene Põhikool.
Ingar Dubolazov: Kokkutulekuid teeb iga kool nii nagu tahab. Gümnaasiumiharidus 100
ürituse puhul on olulised just koolid ja haridustöötajad. Vilistlaste kokkutulekud jäävad selle
nädala raamest välja. Üks kool teeb sügisel, teine kevadel. Me ei saa vägisi öelda, et nüüd
kõik teevad sügisel.
4. Kohapeal algatatud küsimused.
Anne Palmiste (pöördus ministeeriumi esindaja poole): Millal direktori valimise konkurss
tuleb?
Krõõt Olo: Jään vastuse võlgu.
Anne Palmiste: Meie tööplaani järgi toimub järgmine koosolek märtsis. Kas kool soovib
varem?

Tatjana Ait: Meil oleks vaja jaanuari lõpus-veebruari alguses. Jaanuari keskel saame
vastuvõtukorra välja saata.
Anne Palmiste: Praegu siis mingeid kuupäevi kokku ei lepi. Kui Tatjana saadab vastuvõtu
korra, siis teeme koosoleku.
Tatjana Ait: Peale 15. jaanuari saadan vastuvõtu korra, siis teeme koosoleku.
Tatjana Ait: Tahan kiita VKG-d ja Ida-Viru Keskhaiglat, saame õppekäikude kohta alati
tagasisidet.
Julija Kovaltšuk: Täname hoolekogu liikmeid, kes aitasid meid Töövarjupäeva korraldamisel.
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