ÜLEVAADE
JÕHVI GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU TÖÖST
2017/2018. õppeaasta

Ülevaateperioodi alguses tegutses Jõhvi Gümnaasiumi (edaspidi tekstis Gümnaasium)
hoolekogu Haridus- ja teadusministri 10.10.2017 käskkirjas nr.1.1-2/17/264 kinnitatud
järgmises koosseisus: koolipidaja esindaja Krõõt Olo (Haridus- ja Teadusministeerium),
õppenõukogu esindaja Julija Kovaltšuk, õpilaste esindaja Kristiina Juuse, lastevanemate
esindajad Svetlana Skrebneva, Irina Rozanova, Irina Maurin, Guido Tellis, Jelena Ragni ja
Anne Palmiste ning toetavate organisatsioonide esindajad Hannes Reinula (Eastman
Specialties OÜ), Tea Allikmäe (Viru Keemia Grupp AS), Riine Urbala (Eesti Energia
AS) ja Ingar Dubolazov (Jõhvi Vallavalitsus).
Sellise hoolekogu koosseisuga toimus 2 hoolekogu korralist koosolekut. Kõik otsustused
on vastu võetud häälteenamusega, arvamuse avaldamisel oli sõna saada võimalik kõigil
soovijatel, vajadusel selgitas teemat ja tausta Gümnaasiumi direktori asetäitja. Võimaluste
ja vajaduste piires osalesid hoolekogu liikmed ka Gümnaasiumis toimuvatel üritustel ning
aitasid igakülgselt kaasa Gümnaasiumi tegevusele.
Esimene Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 18.10.2017, kus valiti hoolekogu
esimees, aseesimees ja sekretär ja kinnitati hoolekogu tööplaan 2017/2018 õppeaastaks.
Hoolekogu esimeheks valiti Anne Palmiste, aseesimeheks Tea Allikmäe ja sekretäriks
Julija Kovaltšuk.
Teine Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 27.11.2017. Sellel koosolekul kiideti
heaks Gümnaasiumi uus arengukava.
Haridus- ja teadusministri 26.01.2018 käskkirjaga nr.1.1-2/18/44 nimetati Gümnaasiumi
hoolekogu uus koosseis. Vastavalt nimetatud käskkirjale kuuluvad Gümnaasiumi hoolekogu
koosseisu koolipidaja esindajana Krõõt Olo, õppenõukogu esindajana Julija Kovaltšuk,
õpilaste esindajana Kristiina Juuse, lastevanemate esindajatena Tiiu Blauberg, Irina
Rozanova, Svetlana Nikišina, Guido Tellis, Jelena Ragni ja Anne Palmiste ning toetavate
organisatsioonide esindajatena Hannes Reinula (Eastman Specialties OÜ), Tea Allikmäe
(Viru Keemia Grupp AS), Riine Urbala (Eesti Energia AS) ja Riina Sooäär (Jõhvi
Vallavalitsus).
Kolmas Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 13.03.2018. Sellel koosolekul kiideti
heaks uus Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord ja arutati Gümnaasiumi
hoolekogu tegevuse kajastamist meedias. Kokkuvõttes leiti üksmeelselt, et hoolekogu
liikmed ei tegele hoolekogu tööga seoses poliitikaga.
Gümnaasiumi direktor edastas 26.03.2018 hoolekogule eelnõu Gümnaasiumi õppejuhi,
õppearendusjuhi, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute
ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra. Seoses sellega toimus
05.04.2018 hoolekogu e-koosolek, mis ebaõnnestus, kuna esitatud hääletustulemuste pinnalt
ei
olnud
võimalik
teha
ühte
ja
üheseltmõistetavat
otsustust
eelnõu
kehtestamise/mittekehtestamise kohta.

Sama päevakorraga toimus tavakoosolek 11.04.2018, mille
eelnimetatud kord koos koosolekul tehtud muudatustega.

tulemusel

kehtestati

Gümnaasium edastas 18.04.2018 hoolekogule taotluse leidmaks Gümnaasiumi hoolekogu
esindaja vabadele õpetajate ametikohtadele korraldatud konkursi komisjoni liikmeks. Seoses
sellega toimus 23.04.2018 hoolekogu e-koosolek, mille tulemusel sai kõige enam hääli ja
osutus valituks Gümnaasiumi hoolekogu liige Tea Allikmäe.
Seitsmes Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 22.05.2018. Sellel koosolekul kuulati
ära õpilasesinduse esindaja Aleksandra Ratkovitši ülevaade õpilasesinduse tööst 2017/2018
õppeaastal, direktori aruanne olukorrast Gümnaasiumi personaliga ja kinnitati käesolev
hoolekogu tegevuse aruanne.
Gümnaasiumi hoolekogu liikmete osavõtt koosolekutest oli ülevaateperioodil järgmine:
kõigil viiel tavakoosolekul osalesid hoolekogu liikmed Guido Tellis, Tea Allikmäe, Julija
Kovaltšuk ja Anne Palmiste, neljal koosolekul osales hoolekogu liige Riine Urbala, kolmel
koosolekul osalesid hoolekogu liikmed Riina Sooäär, Tiiu Blauberg ja Jelena Ragni, kahel
koosolekul osalesid hoolekogu liikmed Ingar Dubolazov, Kristiina Juuse ja Hannes
Reinula. Hoolekogu liige Krõõt Olo osales neljal tavakoosolekul videolahenduse teel ja
viimasel koosolekul isiklikult. Ühelgi hoolekogu koosolekul ei osalenud hoolekogu liikmed
Svetlana Skrebneva, Irina Maurin, Irina Rozanova ja Svetlana Nikišina. Kahest ekoosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed Tiiu Blauberg, Jelena Ragni, Krõõt Olo, Guido
Tellis, Julija Kovaltšuk, Riina Sooäär, Riine Urbala, Tea Allikmäe ja Anne Palmiste. Ühest
e-koosolekust võtsid osa Hannes Reinula ja Irina Rozanova. Ühestki e-koosolekust ei
võtnud osa Kristiina Juuse ja Svetlana Nikišina. Siinkohal tuleb märkida, et hoolekogu
liikmete osavõtu erinevus oli tingitud ka hoolekogu koosseisu muudatustest.
Kõikidel Gümnaasiumi korralistel koosolekutel oli üheks päevakorrapunktiks ka info
direktorilt ja direktorile, mille käigus alguses Gümnaasiumi direktori asetäitja, hiljem
direktor 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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