
JÕHVI GÜMNAASIUM 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3 (2019/20. õa) 

 

Toimumiskoht: Veebikeskkond Google Meet 

Toimumisaeg: 09.04.2020 

Algus: kell 17:15, lõpp: kell 17:55 

Koosoleku juhataja: Ingar Metsatalu 

Protokollija: Ave Pae 

 

Võtsid osa: (10 liiget) Hannes Reinula, Tea Allikmäe, Ave Pae, Olga Razvarova, Ingar 

Metsatalu, Kadri Rattasepp, Jelena Ragni, Aleksandr Petrov, Riine Urbala, Ruth Opmann 

Puudusid: (3 liiget) Martin Repinski, Gaido Kentem, Guido Tellis  

Kutsutud: direktor Tatjana Ait 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Päevakord: 
1. Päevakorra kinnitamine 

2. Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi õppekava üldosa eelnõule (LISA 1)  

2.1. Arvamuse andmine Jõhvi Gümnaasiumi õppekava üldosa lisa 1: Jõhvi 

Gümnaasiumi üldise hindamisjuhendi eelnõule   (LISA 2). 

3. Info direktorilt 

4. Kohapeal algatatud küsimused 

 

 

1. Päevakorra kinnitamine 

Hoolekogu esimees Ingar Metsatalu tegi ettepaneku kinnitada päevakord.  

Poolt: 10. Vastu: 0 

Otsustati: Kinnitada päevakord. 

 

 

2. Eelnõule „Jõhvi Gümnaasiumi õppekava üldosa“ arvamuse andmine 

 

Hoolekogu esimees esitas liikmetele õppekava üldosa, õppekava lisa 1 üldise hindamisjuhendi 

ja õppekava lisad 2-25 ainekavade eelnõud tutvumiseks e-posti teel. Hoolekogu liikmed  Tea 

Allikmäe, Ruth Opmann, Jelena Ragni esitasid järgnevad õppekava üldosa 

muudatusettepanekud:  

 

 

- Ettepanek lisada moodulite tutvustuse juurde „Meditsiin ja keemia“ ja 

„Sisejulgeolek“ 3-a nõue või täpsustus iga aastase moodulite vahetamise 

juurde (v.a. “Meditsiin ja keemia”, “Sisejulgeolek”). 

 

- Ettepanek üle vaadata Tabel2 ja Tabel3  

 

- Ettepanek lisada juurde rohkem infot selle kohta, et koolis on võimalus 

õppida erinevatel õppekavadel, mis on kooli lisaväärtus.  

 

   



2.1 Eelnõule „Jõhvi Gümnaasiumi üldine hindamisjuhend“ (Jõhvi Gümnaasiumi 

õppekava üldosa lisa 1) arvamuse andmine 

 

Punkt 2.4   Õpetajal on õigus kursuse hindamisjuhendis sätestada, et puudumine võib alandada 

kursuse hinnet. Hinnetel võib olla erinev kaal ja kõik hinded (nt tunnikontrollid) ei pea olema 

järelevastatavad. 

- ettepanek jätta punkt 2.4 välja 

 

Punkt 4.20  Kui õpilane puudub kursusehinnet mõjutava hindelise töö (nt kontrolltöö, 

arvestuse) ajal, siis märgitakse tegemata töö kohta e-päevikusse (Stuudiumisse) märge “T”. Kui 

õpilane ei kasuta õigeaegselt (10 tööpäeva jooksul) võimalust tööd järele vastata, asendatakse 

“T” hindega „1“. 

 

    - ettepanek täiendada sõnastust erandjuhtude võimalikkusega 

 

Punkt 9.4.1 Õpilane arvatakse koolist välja edasijõudmatuse tõttu siis: kui 10.-11. klassi 

õpilane ei ole õppeaasta lõpuks ja 12. klassi õpilane ei ole 1. juuniks sooritanud vastava klassi 

kõiki kursuseid vähemalt 50%-le.  

- ettepanek parandada sõnastust 

 

Otsustati: Kiita heaks Jõhvi Gümnaasiumi õppekava üldosa ja Jõhvi Gümnaasiumi õppekava 

üldosa lisa 1: Jõhvi Gümnaasiumi üldise hindamisjuhendi eelnõud. 

Poolt: 10. Vastu: 0 

 

 

3. Info kooli direktorilt 

 

Distantsõpe Jõhvi Gümnaasiumis: Direktor andis ülevaate distantsõppe korraldusest, 

õpilaste ja õpetajate tagasisidest, toitlustuse korraldamisest praeguses olukorras 

(koolilõuna soovijatele).  

 

Vastuvõtt 2020/21. õa: Direktor esitas kokkuvõtva info käesoleva aasta vastuvõtu 

protsessist, tutvustas juba tehtud ja edasisi planeeritud tegevusi vastuvõtuperioodiks. 

Vastuvõtukatsed on toimumas läbi veebikeskkondade.  

 

Mentorlus: Järgmisest õppeaastast liitume mentorlussüsteemiga, et tagada õpilastele  

individuaalsem lähenemine, märgata ja toetada õpilasi rohkem. On toimunud juba esimene 

pikem koolitus õpetajatele. Tulevasel aastal alustavatele mentoritele on plaanis veel üks 

täiendav koolitus.  

 

4. Kohapeal algatatud küsimused. 

 

Kadri Rattasepp uuris JG11 „Uurimis- ja praktiliste tööde“ kaitsmisega seonduvat kooli 

edasist plaani. Direktori sõnul ollakse valmis tööde kaitsmiseks veebikeskkonnas, kui 

eriolukord jätkub.  



 

 

Ingar Metsatalu tänas kõiki osalemise eest. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 

Ingar Metsatalu       Ave Pae 

Hoolekogu esimees       Hoolekogu sekretär 
 

 

Protokolli lisad: 

LISA 1: Jõhvi Gümnaasiumi õppekava üldosa eelnõu 

LISA 2: Jõhvi Gümnaasiumi õppekava üldosa lisa 1 „Jõhvi Gümnaasiumi üldise 

hindamisjuhendi“ eelnõu 


