
Jõhvi  Gümnaasium 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU 

PROTOKOLL nr 2 

01.12.2016, Jõhvi 

Algus: kell 17:00, lõpp: kell 17.30 

Koosoleku juhataja: Anne Palmiste 

Protokollija: Julija Kovaltšuk 

Võtsid osa: Anne Palmiste, Tatjana Ait, Julija Kovaltšuk, Tea Allikmäe, Eduard East, Krõõt 

Olo, Svetlana Skrebneva, Irina Rozanova, Irina Murin, Alar Tasa 

Puudusid: Tatjana Kossjuk, Riine Urbala, Daniil Valme, Hannes Reinula 

 

Päevakord: 

1. Päevakorra  kinnitamine 

2. Olukord  Jõhvi  Gümnaasiumi  personaliga  (tööplaani  p.7) – gümnaasiumi  direktor 

3. Info  direktorilt/direktorile 

4. 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. Olukord  Jõhvi  Gümnaasiumi  personaliga  (tööplaani  p.7) 

Direktori asetäitja õppejuht Tatjana Ait: Personal – see on töötajad ja õpetajad. Töötajatega on 

kõik korras. Mis puutub õpetajatesse, siis otsime ajalooõpetajat. Tunnijaotusplaan on tehtud 

niimoodi, et sellel õppeperioodil ajalootunde ei ole. Ajalootunnid algavad alates 5. jaanuarist, 

kui algab uus õppeperiood. Praegu käivad õpetajakandidaadid vestlustel.  

Keeleõpetajaid otsime pidevalt. Näiteks sellised võõrkeeled nagu prantsuse, soome keel. Kui 

leiame õpetaja, siis saame õpilastele ka võõrkeeli valikainena pakkuda. 

Alar Tasa: Võrdluseks, kuidas teistes koolides personaliga lood on? On kõik kohad täidetud? 

Tatjana Ait: Meil on selline seisukoht: kui uus õpetaja tööle asub, tal on katseaeg. Kui me 

näeme, et õpetaja meile ei sobi, ta ei saa hakkama või tema põhimõtted ei ole sellised, nagu 

meil, me katkestame katseaja. Mõnedes koolides oodatakse õppeaasta lõpuni. 

Alar Tasa: Kas meelitate õpetajaid teistest koolidest üle? 

Tatjana Ait: Jah. 

Alar Tasa: On teil mida pakkuda neile? 



Tatjana Ait: Jah, ikka. Riigigümnaasiumide vahel on koostöö. Vajadusel aitame teineteist 

õpetajate otsingutel, sest, näiteks, Tartus on õpetajaid rohkem. 

Tea Allikmäe: Kuu aega tagasi kutsus mind istungile töövaidluskomisjon. Tegu oli Jõhvi 

Gümnaasiumi endise õpetajaga. 

Tatjana Ait: Üks õpetaja kirjutas lahkumisavalduse ja nüüd tahab selle tühistada. 

Anne Palmiste: Võime kokku võtta, et probleem on ainult ajalooõpetajaga. 

Irina Rozanova: Kuidas te veendute, et õpetaja on sama mõtlemisviisi ja väärtustega?  

Tatjana Ait: Vestleme. Aga esimene kuu näitab ka. Jah, käime tundides. 

Irina Rozanova: Kas teie ise käite tundides, kontrollite? 

Tatjana Ait: Ikka. Mina käin, Julija ja lennujuhendajad võivad ka käia. Nad jälgivad õpilasi. Ka 

aineõpetajad võivad teineteise tundides käia. 

Svetlana Skrebneva: Mida teha sellises situatsioonis, kui õpetaja, kes töötas Jõhvi 

Gümnaasiumis eelmisel aastal, aga enam ei tööta, pani õpilase perioodi eest „2“. Aine koosneb 

ühest kursusest. On oht, et õpilane ei lõpeta kooli. 

Tatjana Ait: Õpilane peab pöörduma selle aine praeguse õpetaja poole.  

Julija Kovaltšuk: Kodukorra järgi hindeid saab parandada teatud perioodi jooksul.  

Anne Palmiste edastas küsimuse direktorile Riine Urbalalt: Millised on direktori põhjendused 

kaadrivoolavuse kohta? 

Tatjana Ait: Meil see voolavus ei ole suur. Kui võtame õpetaja tööle, siis eeldame, et see on 

kõige parem variant meie õpilastele. Kui aga näeme, et ta ei sobi, siis me ei venita õppeaasta 

lõpuni, vaid kohe lõpetame lepingu. 

Irina Rozanova: Kas on midagi ette võetud, et see situatsioon ei korduks? 

Tatjana Ait: Jah, muidugi. Vestlusel püüame selgusele jõuda. Aga kui õpilastelt tuleb kaebusi, 

siis vestleme õpetajaga ja anname võimaluse parandada ennast. Kohe kedagi ei vallandata.  

Irina Rozanova: Lastevanemate koosolekul oli juttu kodustest töödest. Õpetajad teavad 

reegleid, aga eiravad reegleid. 

Tatjana Ait: Aga inimesed ongi erinevad. 

Anne Palmiste: Kas see kaadrivoolavus on ainult sellepärast, et õpetaja ei sobi teile, 

või mõned lähevad ka omal soovil ära?  

Tatjana Ait: On õpetajaid/töötajaid, kes lahkuvad omal soovil. 

Anne Palmiste: Edastan järgmise Riine küsimuse - miks inimesed lahkuvad ja kas alati omal 

soovil. 

Tatjana Ait: Kahe aasta jooksul, mis kool töötab, katseajal lõpetasime lepingu ainult kahe 

inimesega.  

Ei tasu mõelda, et kui me otsime mingit õpetajat, siis see on probleem. Meil on perioodiõpe ja 

tunnijaotusplaan on tehtud nii, et võib-olla me ei vajagi praegu mingit õpetajat. 

 



3. Info  direktorilt/direktorile 

3.1. Jõhvi Gümnaasium tänab hoolekogu liikmeid selle eest, et nad pakkusid Jõhvi 

Gümnaasiumi õpilastele töövarjukohti. Töökohtades oli kõik korraldatud kõrgel tasemel. 

Sellel õppeaastal töövarjupäeval osales üle 100 Jõhvi Gümnaasiumi õpilase. 12. lennu 

õpilastele osalemine oli kohustuslik, 10. ja 11. lennu õpilastele vabatahtlik. 

4.Kohapeal  algatatud  küsimused 

Julija Kovaltšuk: Hiljuti olid meil lastevanemate koosolekud. Kokku 6 koosolekut. Äkki 

hoolekogu liikmed saavad soovitada, kuidas teha nii, et koosolekutest võtaks osa rohkem 

vanemaid. 

Irina Rozanova tegi ettepaneku teha mailboks, kuhu vanemat enne koosolekut saavad küsimusi 

saata. Võib-olla isegi anonüümselt. 

Julija Kovaltšuk: Meil on Stuudium. Seal ei käi kõik vanemad. Kui tekitame veel ühe 

keskkonna, siis on oht, et seal ei käida. 

Tatjana Ait: Järgmisel õppeaastal mõtlesime teha mitte kuus, vaid kaks koosolekut. 

Irina Rozanova: Äkki korraldada lahtiste uste päev… 

Tea Allikmäe tegi ettepaneku tuua huvitav esineja kohale. Sõltuvalt sellest, mis toimub… Võib 

haridusminister või mõni ülikooli rektor kohale. 

Alar Tasa: Võib eelnevalt küsitluse teha, lasta kellegi poolt hääletada. 

Tatjana Ait: Mis puudutab kohtumisi õpetajatega, siis meie õpetajad on majas 7 tundi – kella 

8.30 kuni 16.30. Võib helistada ja kokku leppida. 

4.2.Varsti hakatakse kodukorda muutma. Täpsemalt seda punkti, mis puudutab puudumisi. 

Praeguse kodukorra järgi õpilastel on õigus puududa 30% tundidest. Arvame, et see on liiga 

palju. Puudumised ja õppeedukus on omavahel seotud. Eesmärk on viia lubatud puudumiste 

määr 3-5%ni. Näiteks meil on praegu valikained 11. lennu õpilastel ja meie partnerid 

korraldavad õpilastele ekskursioone, õppekäike ja nemad jätavad minemata. 

Tea Allikmäe: Me korraldasime õpilastele isegi toitlustamise. 

Tatjana Ait: Praegu sellega tegeleb õpilasesindus, hiljem õpetajad ja siis jõuab see hooleguni.  

Anne Palmiste: Millal see hakkab kehtima? 

Tatjana Ait: Tõenäoliselt järgmisest õppeaastast.  

4.3. Tatjana Ait tegi teatavaks, et tänasest päevast läks maja soojemaks.  

4.4. Küsimus Eduard Eastilt: kas toitlustamisega on kõik korras? 

Tatjana Ait: Sööklaga on olukord parem. Tunni ajaga jõuavad kõik söödud. Järjekord on ikka 

olemas. Õpilased oskavad juba oma aega planeerida. Lähevad sööklasse hiljem. 

4.5.Anne Palmiste tegi ettepaneku teha järgmine koosoleku 16. märtsil 2017. 

Otsustati: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 16. märtsil 2017. 

Poolt: 8. Vastu: 0 



 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                                (allkirjastatud digitaalselt) 

Anne Palmiste                                                                                   Julija Kovaltšuk 

Hoolekogu esimees                                                                           Hoolekogu sekretär 

 


