
Jõhvi  Gümnaasium 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU 

PROTOKOLL nr 3 

14.03.2018, Jõhvi 

Algus: kell 17:00, lõpp: kell 17.35 

Koosoleku juhataja: Anne Palmiste 

Protokollija: Julija Kovaltšuk 

Võtsid osa: Krõõt Olo (video teel), Julija Kovaltšuk, Guido Tellis, Tea Allikmäe, Anne 

Palmiste, Riine Urbala, Riina Sooäär, Tiiu Blauberg, Jelena Ragni, Tatjana Ait 

Puudusid: Hannes Reinula, Svetlana Nikišina, Irina Rozanova, Kristiina Juuse 

Päevakord: 

1. Päevakorra  kinnitamine 

2. Õpilasesinduse  tegevus  (tööplaani  p.9) 

3. Arvamuse  andmine  kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule  (PGS §73 lg.1-1 p.5, 

eelnõu  manuses) 

4. Jõhvi  Gümnaasiumi  hoolekogu  tegevuse  kajastamine  meedias  (materjal  manuses) 

5. Info  direktorilt/direktorile  

6. Õpikeskkond  ja  turvalisus  Jõhvi  Gümnaasiumis  (tööplaani  p.8) 

7. Kohapeal  algatatud  küsimused 

 

1. Päevakorra kinnitamine. 

Anne Palmiste tegi ettepaneku kinnitada päevakord. 

Otsustati: Kinnitada päevakord. 

Poolt: 9. Vastu: 0 

 

2. Õpilasesinduse tegevus (tööplaani p.9) 

Kuna Kristiina Juuse koosolekult puudus, tegi Anne Palmiste ettepaneku rääkida 

Õpilasesinduse tööst järgmisel hoolekogu koosolekul. 

Otsusati: õpilasesinduse tööst rääkida järgmisel hoolekogu koosolekul. 

 

3. Arvamuse  andmine  kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule. 

Hannes Reinula ja Tea Allikmäe poolt olid eelnevalt saadetud ettepanekud. 

Anne Palmiste tegi ettepaneku algul vaadata grammatilisi vigu, siis sisu.  

Anne Palmiste edastas Hannes Reinula ettepanekud parandada grammatilised vead (punkt 

2.2.2). 

Anne Palmiste tegi ettepaneku parandada grammatilised vead (punktid 2.3; 2.6.1.5; 2.7.2.5; 

4.1). 

Anne Palmiste edastas Hannes Reinula küsimuse, mis puudutab punkti 2.7.2.6: Siin on 

kirjutatud „direktor“. Aga kui juhtumisi on direktori kohusetäitja? 

Tatjana Ait: Niikuinii allkiri pannakse „direktori“ alla. 



Hannes Reinula teine küsimus puudutab punkti 4.1: Kui kooli võimalused on suuremad kui 

pingerea pikkus, kas siis võetakse vastu kõik, kes on dokumendid korrektselt esitanud? 

Tatjana Ait: Jah. 

Anne Palmiste: punkt 2.3: Kust kohast tuleb taotlus? 

Tatjana Ait: Taotluse õpilased esitavad SAISis – punkt 2.7.2.1. 

Anne Palmiste tegi ettepaneku punktis 2.3 täpsustada, et taotlus esitatakse SAISis. 

Anne Palmiste: punkt 2.6.1.3: „põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia või 

ametlikult kinnitatud ärakiri“ – mis nende vahe on? 

Tatjana Ait: põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia on „valge tunnistus“, aga 

ametlikult kinnitatud ärakiri on väljavõte e-päevikust. 

Anne Palmiste: punktid 2.7.2.7 ja 2.6.1.5. Ettepanek panna „või“ või kaldkriips, et tekst oleks 

ühtne.  

Tatjana Ait: Nõus. 

Tea Allimäe: Kas punkt 2.8 ei dubleeri punkti 2.7.2.6? 

Tatjana Ait: Vahe on see, kas õpilane tuleb peale klassi lõpetamist või keset õppeaastat. 

Krõõt Olo: See ei ole dubleerimine. 

Tatjana Ait: Käesoleva korra uuendamise põhjus on see, et kooli kandideerimine käib nüüd läbi 

SAISi. Teiseks - et kooli saaksid eritingimustel kandideerida kutse saanud põhikooli õpilased. 

Nüüd otsustab kooli vastuvõtu komisjon (mitte direktor) kooli vastuvõetavad õpilased. Elu 

näitas, et neid muudatusi on vaja. 

Tea Allikmäe: Siia ei ole märgitud vastuvõtukomisjoni toimumiseaeg. 

Tatjana Ait: Kui õpilane hakkab SAISis dokumente esitama, ta näeb, millal on 

vastuvõtukomisjoni koosolek. Kodulehel on see info samuti olemas. Korda ei saa konkreetset 

päeva panna, kuna igal aastal on see uus.  

Otsustati: Kiita „Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ heaks. 

Poolt: 9. Vastu: 0 

 

4. Jõhvi  Gümnaasiumi  hoolekogu  tegevuse  kajastamine  meedias  (materjal  

manuses) 

Anne Palmiste: 18. oktoobri koosolekul küsisin Krõõda käest, millal tuleb direktori konkurss? 

Krõõt vastas, et tõenäoliselt peale kohalike omavalitsuste valimisi. See lause läks protokolli ka. 

Selle peale mina ja Tea küsisime, kuidas see on seotud poliitikaga? Krõõt vastata ei osanud. 

Nüüd ma tunnistan, kui me oleksime pannud selle lause protokolli lõppu, et kõik saavad aru, et 

ei ole poliitikaga seotud, oleks see teema maas olnud. 8. jaanuari AKs öeldi otse välja, et 

hoolekogu tegeleb poliitikaga. 10. jaanuaril vaatasin Riigikogu infotundi, kus minister Mailis 

Reps puudutas ka seda teemat. 

Tahan täpsustada - kas saime kõik õigesti asjast aru nii nagu Krõõt silmas pidas, et Jõhvi 

Gümnaasiumi direktori konkurss ei ole poliitikaga seotud? 

Kohalolevad hoolekogu liikmed: jah.  

Anne Palmiste: kahju, et see asi nii kaugele välja läks. 

Krõõt Olo: peame lihtsalt teadvustama, et võidakse võtta kontekstist välja. 

Guido Tellis: ajakirjaniku arvamusel oli ka alust. Ka minu jaoks oli arusaamatu, miks sellise 

olulise otsusega venitatakse. 

Anne Palmiste: kokkuvõtteks, oleme ühel arusaamal, et mingit poliitikat me siin ei aja. 



 

5. Info  direktorilt/direktorile sh 

6. Õpikeskkond  ja  turvalisus  Jõhvi  Gümnaasiumis  (tööplaani  p.8) 

Tatjana Ait: viimane koosolek toimus 27. novembril. Räägin, mis on sellest ajast alates tehtud:  

Hoolekogusse on tulnud kaks uut liiget – nende asemel, kes koosolekutel ei osalenud. Ministri 

käskkirjaga on kinnitatud uus koosseis. 

Saime rahvariideid, aga ei ole nendega rahul, sellepärast saatsime osaliselt tagasi. Märtsikuu 

jooksul peavad tulema uued seelikud. 

Söökla järjekord: jaanuarist on sööklas kaks toidujagajat. Kell 13.30-ks on saal juba tühi, 

õpilased jõutud ära toitlustada. Meil on ka uus nõudepesumasin. See lihtsustab söökla töötajate 

tööd. 

Direktori konkurss on lõppenud. Direktor on valitud. 

Märtsis-aprillis valmib uus kodulehekülg. Kas partnerid on nõus, et nende logod kuvatakse 

kodulehel? 

Tea Allikmäe ja Riine Urbala: Jah, saadame koolile VKG ja Eesti Energia logod. 

Aprillis hakkame tegelema õppekava muutmisega. 

26. aprillil toimuvad meie koolis Sisekaitseakadeemiasse sisseastumise eelkatsed siinse 

piirkonna õpilastele. Kehalised katsed toimuvad Jõhvi Spordihallis. Eelnevatel aastatel käisid 

meie piirkonna õpilased eelkatseid Tallinnas tegemas. 

Innove viib rahvusvahelise vene keele eksami läbi meie koolis. Järgmisel õppeaastal toimub ka 

inglise keele eksam meie koolis.  

Tartu Ülikooli akadeemilist testi on võimalik järgmisel kevadel samuti meie koolis sooritada. 

Sellel õppeaastal see ei õnnestunud, sest arvutite lisakomponendid ei vasta küsitule. 

Ruuterid vahetatakse välja. 

Soetame 40 suusakomplekti. 

Lõppes Jõhvi Gümnaasiumi õppejuhi konkurss. Laekus 6 avaldust. 3 inimest on kutsutud 

vestlusele. Komisjonis olen mina ja kaks ministeeriumi esindajat. Reedel, 16. märtsil toimub 

vestlusvoor. 

Veebruaris saime Tööinspektsiooni teavituse koolidele. Jaanuaris-veebruaris käisid nad 

koolides ja kontrollisid sealseid tööolusid. Oleme saanud üldise koolide sihtkontrolli ülevaate. 

Soovime kutsuda nõustaja, kuna Tööinspektsioon on pakkunud sellise võimaluse välja. 

Ohutusest - sellel õppeaastal vahetatakse välja välistrepi plaadid. 

Eelmisel aastal viisime läbi tuleohutuskoolituse. Evakuatsiooniõppusel mõned uksed ei 

avanenud automaatselt. Peame evakuatsiooniõppuse uuesti korraldama. Oleme sellel teemal 

juba RKAS-iga suhelnud.  

1. märtsil lahkus kaks õpetajat töölt – inglise keele õpetaja ja eesti keel teise keelena õpetaja. 

Inglise keeles on õpilased teistesse rühmadesse jagatud, eesti keele rühmad võttis õpetada teine 

õpetaja. 



Veebruarikuus oli STEMi ainega seoses koosolek partneritega. Plaanis on selle kursusega 

jätkata. 

Homme on emakeelepäev, toimub aktus. 

Meie kooli viisteist 12. lennu õpilast osaleb Digipädevuste katselises e-tasemetöös. 

 

7. Kohapeal algatatud küsimused. 

Guido Tellis: Kuidas tegite valimised hoolekogusse? 

Julija Kovaltšuk: oli vaja leida asendusliikmed 11. ja 12. lennu 60/40% õppekava 

lastevanematele. Nende seas oli vähe selliseid, kelle keeleoskus võimaldab hoolekogu tööst osa 

võtta. Tegime otseettepanekud. Seejärel oli lendude lapsevanematele Stuudiumis arvamuse 

avaldamine. 

Tea Allkmäe: kas füüsikaõpetaja leiti? 

Tatjana Ait: leidsime füüsikaõpetaja. Ta on ülikooli tudeng. Töötab meil alates 5. jaanuarist. 

Kevadel tulevad konkursid eesti keel teise keelena, inglise keele, füüsikaõpetaja ja 

informaatikaõpetaja-haridustehnoloog ametikohtadele. 

Anna Palmiste tegi ettepaneku panna järgmise hoolekogu koosoleku kuupäev paika. 

Otsustati: järgmine hoolekogu koosolek toimub 22. mail kell 16.30. 

Poolt: 9. Vastu: 0 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                                  (allkirjastatud digitaalselt)  

Anne Palmiste                                                                                     Julija Kovaltšuk 

Hoolekogu esimees                                                                             Hoolekogu sekretär 

 

 

 


