
Jõhvi  Gümnaasium 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU 

PROTOKOLL nr 1 
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Koosoleku juhataja: Tatjana Ait 

Protokollija: Julija Kovaltšuk 

Võtsid osa: Regina Eimre, Julija Kovaltšuk, Daniil Valme, Svetlana Skrebneva, Tatjana 

Kossjuk, Anne Uttendorf, Anne Palmiste, Alar Tasa, Hannes Reinula, Tea Allikmäe, Riine 

Urbala, Tiina Kullamä, Tatjana Ait 

Puudus: Maria Guk 

  
 

Päevakord: 

1. Tutvumisring, kooli tutvustus 

2. Esimehe, aseesimehe, sekretäri valimine 

3. Koolivaheajad JG-s 

4. Kooli kodukorra mustand 

5. Huvigruppide tegevus JG-s 

6. Koolivorm 

7. Küsimused/ettepanekud 
 

1. Tutvumisring. Kõik osalejad tutvustasid ennast. 
 

2. Esimehe, aseesimehe, sekretäri valimine. Koosoleku juhataja Tatjana Ait tegi koosolekust 

osavõtjatele ettepaneku pakkuda kandidatuuri esimehe, aseesimehe ja sekretäri kohale. Sekretäri 

kohale esitas oma kandidatuuri Julija Kovaltšuk. Esimehe ja aseesimehe kohale keegi oma 

kandidatuuri ei esitanud. Koosoleku juhataja pakkus esimeheks kandideerida Anne Palmistel 

ning aseesimeheks Tatjana Kossjukil ja Tea Allikmäel. Hääletus. Selle poolt, et Anne Palmiste 

hakkab hoolekogu esimeheks hääletas 11 hoolekogu liiget, üks jäi erapooletuks. Selle poolt, et 

Tatjana Kossjuk hakkab hoolekogu aseesimeheks hääletas 10 hoolekogu liiget, kaks hoolekogu 

liiget hääletasid Tea Allikmäe poolt. 

Ettepanek: Hoolekogu sekretäriks määrata Julija Kovaltšuk, esimeheks – Anne Palmiste, 

aseesimeheks Tatjana Kossjuk. 

Otsustati: Hoolekogu sekretäriks määrata Julija Kovaltšuk, esimeheks – Anne Palmiste, 

aseesimeheks Tatjana Kossjuk. Esimest koosolekut juhib direktori kt Tatjana Ait. 
 

3. Direktori kt Tatjana Ait tutvustas kooli: õpilaste arv koolis, poiste/tüdrukute suhe, vene 

emakeelega ja eesti emakeelega õpilaste suhe, kooli personal, toitlustamine koolis. 

Tiina Kullamä: “Kes sööklas toitu jagab?” 

Tatjana Ait: “Sööklas jagavad toitu korrapidaja ja kokk. Õpilased saavad piisavalt suuri 

portsjone.” 

Tiina Kullamä tegi teatavaks, et Jõhvi Gümnaasiumi õpilased saavad sama palju toitu, kui Jõhvi 

Põhikooli õpilased, kuigi gümnaasiumis on õpilasi vähem. 

Daniil Valme tegi teatavaks, et õpilastel on nö „lemmiksalatid, mis saavad kiiresti otsa. Daniil 

edastas õpilastelt palve, et söökla teeks rohkem lemmiksalateid. 

Hoolekogu liikmed tegid õpilasesindusele ettepaneku – viia läbi hääletus, et välja selgitada kõige 

maitsvamad salatid. 

Õpilaste esindaja Daniil Valme edastas õpilaste palve, et tunniplaan ei muutuks väga tihti. 

Otsustati: arutada ettepanekut  

Tatjana Kossjuk esitas küsimuse: „Kui paljud õpilased on peale õppeaasta algust oma dokumente 

välja võtnud?“ 



Direktori kt Tatjana Ait tegi teatavaks, et umbes kümme õpilast. Osa õpilastest läks Ida-Virumaa 

Kutsehariduskeskusesse ja mitu õpilast Ahtme Gümnaasiumi. 

Julija Kovaltšuk tegi hoolekogule ettepaneku järgmiste koosolekute päevakavasse panna Jõhvi 

Gümnaasiumi sisseastumistingimused. 
 

4. Koolivaheajad. Koosoleku juhataja Tatjana Ait tegi teatavaks käesolevaks õppeaastaks 

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud koolivaheajad ja JG perioodid ning tegi 

hoolekogule ettepaneku arutleda, kas järgmisel õppeaastal teha koolivaheajad nagu HTM 

kinnitas või teha koolivaheaeg peale igat õppeperioodi. 

Ettepanek: Kuulata enne õpilasesinduse seisukoht ja siis arutleda. 

Otsustati: Kuulata õpilasesinduse seisukoht selle kohta, kas teha koolivaheajad nagu HTM 

kinnitab või teha koolivaheaeg peale igat õppeperioodi ning peale selle võtta küsimus hoolekogu 

koosolekul arutlusse. 
 

5. Kooli kodukorra mustand. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku avaldada oma arvamus kooli 

kodukorra mustandi kohta, mis oli eelnevalt hoolekogu liikmetele e-mailile saadetud. 

Tea Allikmäe: “Kodukorra mustandis on palju kohustusi, aga õigusi on vähe.” 

Alar Tasa: “Koolist väljaarvamise kohta on vähe punkte. Võiks olla punkt, mis puudutab 

käitumist, näiteks suitsetamist ja alkoholi tarvitamist. Kuna Jõhvi Põhikool asub kõrval, siis 

nooremad õpilased pidevalt jälgivad gümnaasiumi õpilasi. Vanemad õpilased peaksid 

noorematele eeskujuks olema.” 

Hoolekogu liikmed arutlesid meetmeid, mida saaks suitsetajate suhtes rakendada. 

Tatjana Kossjuk tegi ettepaneku asendada sõna „hirmuvaba“ sõnaga “turvaline“. 

Anne Palmiste tegi ettepaneku teha muudatusi kodukorra struktuuris – nummerdada peatükid ja 

alapeatükid; panna kodukorda mitte ainult õpilaste kohustused, vaid ka õigused; asendada sõna 

„sanktsioonid“ teise sõnaga; lisada peatükid õppetöö korralduse, ruumide korrashoiu, 

erijuhtumite kohta. Lisada „Vanemate õigused ja kohustused“. Puudumiste kohta koostada eraldi 

kord. Lõpus peaks olema kooskõlastus. Anne Palmiste pööras tähelepanu sellele, et 3. leheküljel 

on punktid, mis kordavad üksteist. 

Otsustati: Võtta ettepanekud teatavaks ning kellel on veel kodukorda puudutavaid ettepanekuid 

– saata juhiabile 21. detsembriks 2015. Kodukorra arutlemine jätkub veebruaris.  
 

6. Huvigruppide tegevust tutvustas kooli esindaja Julija Kovaltšuk. Neljal huvigrupil ei olnud 

käesoleval õppeaastal veel ühtegi tegevust. Svetlana Skrebneva tegi muusikahuvilistele 

ettepaneku teha koostööd Jõhvi Kontserdimajaga. 

Õpilaste esindaja Daniil Valme nentis, et huvigruppide tööd segab halb infovahetus. Kooli 

esindaja Julija Kovaltšuk tegi teatavaks, et kogu infovahetus käib läbi Stuudiumi. Daniil Valme 

ütles, et info Stuudiumis on eesti keeles ja vene emakeelega õpilased ei valda nii hästi eesti keelt, 

et lugeda informatsiooni Stuudiumist. Kooli esindaja Julija Kovaltšuk tegi teatavaks, et 

võimalusel sõnumeid tõlgitakse ka vene keelde, kuid koolil ei ole võimalust tõlkida igat sõnumit, 

kuna kõik kooli töötajad ei ole kakskeelsed ning koolil ei ole palgal tõlki. Kõige olulisem info 

tõlgitakse vene keelde. 

Svetlana Skrebneva: “Paljud lastevanemad ei valda eesti keelt ja sellepärast ei osale koolielus.” 

Tatjana Ait: “Lastevanemate koosolekud toimusid nii eesti kui ka vene keeles.” 

Anne Palmiste: “Kogu informatsiooni ei peagi vene keelde tõlkima.” 
 

7. Koolivorm. Tatjana Ait tegi ettepaneku arutleda, kas Jõhvi Gümnaasiumi õpilastel peaks 

olema koolivorm või vähemalt üks kooli sümboolikaga riideese. Stuudiumis läbiviidud küsitluse 

kohaselt 60% vastanutest õpilastest ei taha mitte ühtegi koolivormi elementi. 

Svetlana Skrebneva: „Õpilasi võib veenda kanda koolisümboolikaga riideeset. Täiskasvanud, 

kellel kooliajal ei olnud koolivormi, kahetsevad selle puudumist.“ 

Julija Kovaltšuk: „Paljudel Jõhvi Gümnaasiumi õpilastel on laagri T-särgid, mida õpilased hea 

meelega laagris kandsid.” 



Tatjana Kossjuk: “Oluline on ka see – kas koolivorm on tasuline või tasuta. Laagri särk oli 

tasuta.” 

Ettepanekud: koolivormi disainib õpilasesindus; teha Viimsi kooli õpilastega Skype 

konverents, et nad räägiksid meie kooli õpilastele, miks tasub koolivorm soetada. 

Põhikool teeb alguse. Kui õpilased on põhikooli ajast koolivormiga harjunud, siis ka 

gümnaasiumis kantakse seda suurima hea meelega. 

Tiina Kullamä tegi ettepaneku disainida jõhvika-punast koolivormi. 

Otsustati: võtta kõik ettepanekud teatavaks 
 

8. Küsimused/ettepanekud 

1. Tiina Kullamä: “Kuidas on reguleeritud õpilaste käitumine väljaspool kooli? Tsiteeris Tarmo 

Valgepead „See, mida õpilane väljaspool kooli teeb, ei ole kooli asi“” 

Direktori kt Tatjana Ait: Kooli töötajad räägivad õpilastega, kool on kutsunud politsei  

rikkumiste korral. 

Ettepanek: teha käskkiri suitsetamise eest. 

Tatjana Kossjuk tegi ettepaneku teha tihedamat koostööd politseiga. 

Otsustati: võtta kõik ettepanekud teatavaks. 

 

2. Anne Palmiste tegi ettepaneku teha hoolekogu koosolekuid kord kuus, kuna kool on uus ning 

paljud dokumendid ja korrad vajavad kooskõlastamist hoolekoguga. 

Tatjana Ait tegi ettepaneku määrata järgmise hoolekogu koosoleku kuupäev. 

Anne Palmiste ütles, et esmaspäev ei sobi, kuna puhkepäevadel ei tahaks teha ettevalmistusi 

koosolekuks. Samuti Anne Palmiste nentis, et soovitatav on kui ministeeriumi esindaja esialgu 

oleks kõikidel hoolekogu koosolekutel kohal. Regina Eimre tegi ettepaneku järgmise hoolekogu 

koosoleku teha teisipäeval, 19. jaanuaril 2016.   

Otsustati: järgmine hoolekogu koosolek toimub 19. jaanuaril 2016 algusega kell 17.00. 

 

3. Anne Palmiste tegi ettepaneku mitte avalikustada vaadeldavate dokumentide mustandeid koos 

hoolekogu protokolliga, hoida neid kooli kantseleis, et igaüks, kes tunneb nende vastu huvi, 

saaks dokumentidega paberkandjal tutvuda. 

Tatjana Ait tegi ettepaneku luua Stuudiumisse kaust  nimega „Kooli dokumendid“, kus 

hoolekogu liikmed saavad dokumentidega eelnevalt tutvuda. 

Hoolekogu liikmete kommentaarid: mõnedel partnerite esindajatel ei ole Stuudiumi kontot. 

Tea Allikmäe tegi ettepaneku panna õpilastele Terasse valmisdokumendid. 

Otsustati: mitte avalikustada hoolekogus arutatavate dokumentide mustandeid. Hoida 

dokumentide mustandid paberkandjal kooli kantseleis. 

 

 

 

 

 

 

 
 

(allkirjastatud  digitaalselt)            (allkirjastatud  digitaalselt) 

Tatjana Ait                                                                                                   Julija Kovaltšuk 

Hoolekogu juhataja                                                                                      Hoolekogu sekretär 

 

 

 


