
JÕHVI GÜMNAASIUM 

HOOLEKOGU E-KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2 (2020/21. õa) 

  

Toimumiskoht: Google Meet veebikeskkond     

Toimumisaeg: 21.06.2021 

Algus: kell 17:30, lõpp: kell 18:40 

Koosoleku juhataja: Ingar Metsatalu 

Protokollija: Ave Pae 

  

Võtsid osa: (9 liiget) Tea Allikmäe, Olga Razvarova, Ingar Metsatalu, Kadri Rattasepp, Ave 

Pae, Mari-Nicole Berezovski, Olev Mihkelson, Marina Lillak, Martin Repinski  

Puudusid (4 liiget): Ülle Matsin, Hannes Reinula, Gaido Kentem, Riine Urbala 

Kutsutud: direktor Tatjana Ait, õppejuht Kristelle Kaarmaa 

  

 Päevakord: 

1.  Päevakorra kinnitamine 

2.  Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi kodukorra eelnõule koos lisadega (eelnõu ja 

lisad manuses) 

Lisa 1    Jõhvi Gümnaasiumi distantsõppe korraldus 

Lisa 2    Jõhvi Gümnaasiumi koolipere tunnustamise kord  

Lisa 3    Jõhvi Gümnaasiumi infotehnoloogia eeskiri 

Lisa 3.1 Jõhvi Gümnaasiumi arvutiklassi kasutamise kord 

Lisa 3.2   Jõhvi Gümnaasiumi infotehnoloogiliste seadmete kasutamise kord 

3.  Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi sisehindamise korra eelnõule (eelnõu 

manuses) 

4.  Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi õpilastega arenguvestluste korra eelnõule 

(eelnõu manuses) 

5.  Info direktorilt 



6.  Kohapeal algatatud küsimused 

  

  

1.  Päevakorra kinnitamine 

Hoolekogu esimees Ingar Metsatalu tegi ettepaneku kinnitada päevakord.  

Poolt: 9 

Vastu: 0 

Otsustati: Kinnitada päevakord. 

  

2.  Eelnõule (koos lisadega)  „Jõhvi Gümnaasiumi kodukord“ arvamuse andmine 

Hoolekogu esimees esitas liikmetele Jõhvi Gümnaasiumi kodukorra eelnõu (lisa 1) 

tutvumiseks e-posti teel. Hoolekogu liikmed Tea Allikmäe ja Olev Mihkelson esitasid 

hoolekogule muudatusettepanekud kirjalikult enne koosolekut. 

Ingar Metsatalu esitas hoolekogule esmalt Tea Allikmäe ettepanekud: 

Punkt 2.2  Õppetööd puudutava info jagamise koht on veebipõhine õppeinfosüsteem 

Stuudium. Täiendavate infokanalitena kasutatakse kooli veebilehte, e-posti, sotsiaalmeedia 

võrgustikke, kooli infotelereid ja suulist info jagamist koolipere liikmetele. 

          –  ettepanek muuta sõnastust 2.2. ja kustutada punkt 3.8: 

Punkt 2.2  Õppetööd puudutava info jagamise koht on kooli poolt valitud veebipõhine 

õppeinfosüsteem. Täiendavate infokanalitena kasutatakse kooli veebilehte, e-posti, 

sotsiaalmeedia võrgustikke, kooli infotelereid ja suulist info jagamist koolipere liikmetele.  

Olev Mihkelsonil oli samuti ettepanek jätta välja kogu kooli kodukorrast ja muudest 

käesolevatest  eelnõudest (sh lisad) välja sõna Stuudium ja asendada see kooli poolt valitud 

sobiliku muu mõistega või näidetega (õppeinfosüsteem (Stuudium, E-kool või mõni muu 

selline). Põhjenduseks tõi Olev Mihkelson välja, et infosüsteemi muutmisel ei peaks eraldi 

kodukorda muutma.   

Ettepanekuga arvestatakse, dokumentides muudatused tehtud.  

 



Punkt 5.4.1.   Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja 

kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga. 

Tea Allikmäe juhtis tähelepanu sellele, et töökorralduse reeglid võiksid olla välja toodud ka 

töötajate osas. 

Olev Mihkelson tõi välja, et kooli kohustused on korrektselt kodukorras olemas, ei ole vaja 

eraldi töötajate ja tööandja vahelisi kokkuleppeid ja reegleid välja tuua. 

Tatjana Ait selgitas, et on olemas töökorralduse reeglid, kodukorda neid ei lisada ei ole vaja. 

Hoolekoguliikmed nõustusid. Täiendust ei ole vaja. 

 

Punkt 1.2. Kodukord reguleerib igapäevast suhtlemist, käitumist ja ühistegevust koolimajas, 

kooli territooriumil ja kooli korraldatud üritusel, õppekäigul ja õppelaagris ning kooli 

esindamisel koolivälistel üritustel.  Kooli territoorium on 

1.2.1. kooli füüsiline territoorium (koolimaja ja selle ümbrus sh väliõppeklasside alad, 

kooliparkla, koolimaja ja -parkla vaheline ala), 

Olev Mihkelson juhtis tähelepanu, et kooli territoorium oleks ka õpilastele kindlasti teada. 

-    ettepanek lisada kodukorra juurde täiendav kaart ja täiendada sõnastust viitega 

kaardile: 

Punkt 1.2.1  kooli füüsiline territoorium (koolimaja ja selle ümbrus sh väliõppeklasside 

alad, kooliparkla, koolimaja ja -parkla vaheline ala, vt Lisa 4) 

 

Punkt 2.4. Kool on ametiasutus. 

Olev Mihkelson tõi välja, et ametiasutus ei ole sobilik mõiste. 

-    ettepanek parandada sõnastust: 

Punkt 2.4. Kool on haridusasutus. 

  

 



Punkt 2.8. Kooli territooriumil ja koolihoones pole lubatud poliitpropaganda, kanda või 

presenteerida Eesti riigi vastast atribuutikat. 

Olev Mihkelson tegi ettepaneku korrigeerida sõnastust, sest võrdsetel alustel ja neutraalsel 

pinnal on noortel õigus saada teavet, informatsiooni. 

-    ettepanek muuta sõnastust: 

Punkt 2.8 Kooli territooriumil ja koolihoones pole lubatud konkreetse erakonna või poliitilise 

maailmavaate propageerimine (vt Valimiste hea tava), samuti ei kanta ega presenteerita Eesti 

riigi vastast atribuutikat.  

  

Mari Nicole Berezovski juhtis tähelepanu Jõhvi Gümnaasiumi kodukorra eelnõu lisa 1 

„Jõhvi Gümnaasiumi distantsõppe korraldus“  dokumendis järgnevale punktile: 

  

Punkt 17. Kui õppetöö toimub koolis, siis need õpilased, kes on karantiini suunatud ja on 

sellest mentorit/lennujuhendajat teavitanud, saavad tunnis osalemiseks Stuudiumi kaudu 

veebilingi ning tunnitööks vajalikud õppematerjalid edastavad õpetajad õpilasele Stuudiumi 

kaudu. Õpetaja poolt edastatud veebilinki ei jaga õpilane edasi.   

-       ettepanek laiendada veebilingi võimalust ka muude haiguste puhul 

Õppejuht Kristelle Kaarmaa põhjendas, et alati on kool arvestanud eranditega, samuti toetas 

seisukohta direktor Tatjana Ait. 

Olev Mihkelson tegi ettepaneku lisada erandite võimalus dokumenti, selgelt sõnastatud. 

Martin Repinski nõustus, et kool peab saama ise otsustada ja lähenema olukordadele 

individuaalselt ning ei saa olla segaseid sõnumeid. 

Tea Allikmäe tegi ettepaneku vaadelda alati olukordi juhtumipõhiselt kooli juhtkonna otsusel 

ning lisada see erisus dokumenti. 

Ingar Metsatalu rõhutas, et lingi kasutamine ei saa olla laialdane ning peab jälgima, et 

õppekvaliteet teisi õpilasi klassiruumis ei mõjutaks. 

Tatjana Ait ja Kristelle Kaarmaa nõustusid ettepanekuga lisada erisuste võimalus punkti 17: 



Jõhvi Gümnaasiumi kodukorra eelnõu lisa 1 „Jõhvi Gümnaasiumi distantsõppe 

korraldus“   

Punkt 17: Kui õppetöö toimub koolis, siis need õpilased, kes on karantiini suunatud või peavad 

tervislikel põhjustel (nt operatsioon, luumurd jmt) koolist pikemalt puuduma ning on sellest 

mentorit/lennujuhendajat teavitanud, saavad tunnis osalemiseks õppeinfosüsteemi kaudu 

veebilingi ning tunnitööks vajalikud õppematerjalid edastavad õpetajad õpilasele 

õppeinfosüsteemi kaudu. Õpetaja poolt edastatud veebilinki ei jaga õpilane edasi. 

 

Tea Allikmäe juhtis tähelepanu ka kodukorra punktide jooksvale reale, õppejuht lubas loenduse 

üle vaadata ja korrigeerida. 

 

Rohkem ettepanekuid dokumendile ega lisadele ei olnud. 

3.     Eelnõule „Jõhvi Gümnaasiumi sisehindamise kord“ arvamuse andmine 

Ettepanekuid dokumendile ei olnud. 

4.     Eelnõule „Jõhvi Gümnaasiumi õpilastega arenguvestluste kord“ arvamuse 

andmine 

Ave Pae tegi ettepaneku lisada iga aastaste arenguvestluste kohustusliku teemaloetelusse 

„tugiteenuste vajaduse“ punkt, vaimse tervise olulisust silmas pidades. Esmast toe vajadust 

hindab ja pakub kool, vajadusel suunab õpilase arengu toetamiseks täiendavatele teenustele. 

 

Punkt 8.2. Soovituslikud teemad esimese aasta arenguvestluseks: 

8.2.1 õpilase varasem koolikogemus, huvitegevus, perekond, sõbrad, vaba aja 

veetmine jms; 

8.2.2 õpilase SWOT analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud); 

8.2.3 õpilase eesmärgid gümnaasiumis.  

-ettepanek täiendada loetelu: 

Punkt 8.2. Soovituslikud teemad esimese aasta arenguvestluseks: 

8.2.1 õpilase varasem koolikogemus, huvitegevus, perekond, sõbrad, vaba aja 

veetmine jms; 



8.2.2 õpilase SWOT analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud); 

8.2.3 õpilase eesmärgid gümnaasiumis.  

8.2.4 tugiteenuste vajadus 

 

9.1.Soovituslikud teemad teise aasta arenguvestluseks: 

9.1.1.  õpilase senine koolikogemus ja saavutatud tulemused (õpitulemused ja 

arengupotentsiaal); 

9.1.2.  GROW-mudeli põhine eesmärgistamine ja murekohtade lahendamine; 

9.1.3.  tagasiside läbitud õppekavale. 

 -ettepanek täiendada loetelu: 

9.1.Soovituslikud teemad teise aasta arenguvestluseks: 

9.1.1.  õpilase senine koolikogemus ja saavutatud tulemused (õpitulemused ja 

arengupotentsiaal); 

9.1.2.  GROW-mudeli põhine eesmärgistamine ja murekohtade lahendamine; 

9.1.3.  tagasiside läbitud õppekavale; 

9.1.4.  tugiteenuste vajadus 

Hoolekogu liikmed nõustusid ja pidasid täiendust eesmärgipäraseks ja oluliseks.  

Rohkem ettepanekuid dokumendile ei olnud. 

 

5.  Info direktorilt 

 

Lõpetamine 

22.06.2021 on JG12 lõpuaktus, sel aastal on 137 lõpetajat, aktus toimub Jõhvi 

kontserdimajas. Iga õpilase kohta on lubatud 2 külalist. 

  

Vastuvõtt 

10.klassi laekus sisseastumisavaldusi sel aastal 281. Vastu võtame 155 uut õpilast 

10.klassidesse. Plaanis on avada 6 klassi, 4 klassikomplekti 100% eestikeelse õppekava 

järgi, 2 klassikomplekti 80/20 õppekavale.  



Selle aasta sisseastumisvestlused näitasid, et eesti keele oskus noortel on halvenenud ning 

peamegi läbi viima sisseastumisteste, et tegelikku keeletaset välja selgitada. Tunnistuste 

järgi kahjuks vaadata ei saa.   

80/20 õppekava õpilastel on järgmisest aastast vene keeles ainult matemaatika, vene keel 

ja kirjandus. Ülejäänud õppeained on eesti keeles. 

  

Personal 

Kõik õpetajad on praegu uueks õppeaastaks olemas. Reedest (18.06) avasime 2 

töökuulutust – otsime õppejuhti (0,5 koormus) ja huvijuhti (0,5 koormus). 

  

Muu 

Uuest aastast koolis korraga ainult 2 lendu, 1 lend õpib sel ajal distantsilt. Distantsõpe 

töötas hästi ja kasutame seda ka edaspidi. 

Koolialguse laager toimub sel aastal 26.-27.08.2021. 

Järgmisel õppeaastal on plaanis avada põhikoolide õpilastele loodusainete kursuseid. 

 

6. Kohapeal algatatud küsimused  

Ingar Metsatalu tunnustas kooli distantsõppe ja keeruka aastaga hästi toime tulemise eest. 

Kiidusõnad koolile! 

Ingar Metsatalu tegi ettepaneku panna viimase õppeaasta koosoleku kuupäev paika ning 

pakkus järgmiseks Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu kohtumiseks välja 24.08.2021.  

Poolt: 9 

Vastu: 0 

Otsustati: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 24. augustil. 

Ingar Metsatalu tänas kõiki osalemise eest. 

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                       (allkirjastatud digitaalselt) 

Ingar Metsatalu                                                                           Ave Pae 

Hoolekogu esimees                                                                  Hoolekogu sekretär 



 

Protokolli lisad: 

  

LISA 1: „Jõhvi Gümnaasiumi kodukord“ eelnõu 

Lisa 1    Jõhvi Gümnaasiumi distantsõppe korraldus 
Lisa 2    Jõhvi Gümnaasiumi koolipere tunnustamise kord  
Lisa 3    Jõhvi Gümnaasiumi infotehnoloogia eeskiri 
Lisa 3.1.  Jõhvi Gümnaasiumi arvutiklassi kasutamise kord 
Lisa 3.2  Jõhvi Gümnaasiumi infotehnoloogiliste seadmete kasutamise     
kord 
Lisa 4   Kooli füüsiline territoorium 
 

LISA 2: „Jõhvi Gümnaasiumi sisehindamise kord“ eelnõu 

LISA 3: „Jõhvi Gümnaasiumi õpilastega arenguvestluste kord“ eelnõu 

 

 

 

 


