
JÕHVI GÜMNAASIUM 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2 (2021/22. õa) 

 

Toimumiskoht: Jõhvi Gümnaasium  
Toimumisaeg: 22.08.2022 

Algus: kell 17:30, lõpp: kell 18:35 

Koosoleku juhataja: Anne Palmiste 

Protokollija: Ave Pae 

Võtsid osa: (10 liiget): Ave Pae, Olev Mihkelson, Ingar Metsatalu, Olga Razvarova (osales 

veebiülekande vahendusel), Anne Palmiste, Tea Allikmäe, Maris Toomel, Hannes Reinula, 

Riine Urbala, Olesja Zeel. 

Puudusid (4 liiget): Marina Lillak, Triin Kaaver, Oliver Villers, Rita Razvarova.  

Kutsutud: direktor Tatjana Ait 

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

Päevakord: 

1. Päevakorra kinnitamine / kvoorumi  olemasolu  tuvastamine 

2. Tööplaani kinnitamine 

 Lisa 1 Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu tööplaan 2022/2023 õa 

3. Info  Jõhvi  Gümnaasiumi  eelarve  kohta 

4. 2021/2022 õppeaasta lõpetamise  tulemused  ja  2022/2023 õppeaasta sisseastumise  

info 

5. Info  Jõhvi  Gümnaasiumi  personali  kohta 

6. Jooksvad küsimused 

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

 

1. Päevakorra kinnitamine. 
Hoolekogu esimees  selgitas  enne  päevakorra  kinnitamist, et  seoses  HTM  esindaja  

puudumisega  ei  ole  võimalik  päevakorra  p.3  arutelu. Hoolekogu  esimees  selgitas, et  selle  

punkti  all  on  vajalik  HTM  esindaja  selgitused  selle  kohta, missuguste  sisenditega  läheb  

HTM  riigigümnaasiumide  puhul  RES-i, kas  need  sisendid  saavad  täidetud  ning  kas  Jõhvi  

Gümnaasiumi  taotlused  on  aktsepteeritavad. Seega  tegi  hoolekogu  esimees ettepaneku 

kinnitada päevakord  ilma  punktita  3. Ühtlasi  kinnitas   hoolekogu  esimees, et  kvoorum  on  



antud  koosolekul  olemas. 

Poolt: 10  Vastu: 0 

Otsustati: Kinnitada päevakord  muudetud  kujul 

 

1. Hoolekogu tööplaani arutelu ja kinnitamine 

Hoolekogu esimees koostas käesolevaks koosolekuks hoolekogu tööplaani projekti 

2022/2023. õa-ks ning andis hoolekogu liikmetele ülevaate dokumendi kavandist. Anne 

Palmiste rõhutas, et hoolekogu tööplaan oleks oluline dokument ja infoallikas ka kooli 

kodulehel   nii  õpilastele  kui  lastevanematele. 

Tööplaani lisatud punktid 1-4 tulevad aruteluks koosolekutel jooksvalt, kuid p 5-12 võiks 

hoolekogu ära jagada erinevate koosolekute vahel. Anne Palmiste tegi ettepaneku jätta 

välja algselt planeeritud punkt Jõhvi Gümnaasiumi eelarve  ja  seda  päevakorra  

kinnitamise  arutelus  märgitud  põhjendustel. Vajadusel saab  eelarve  juurde  tulla tagasi  

edaspidistel  koosolekutel.  Tea Allikmäe avaldas arvamust, et toitlustuse teema võiks 

olla arutluse all varasemalt, sellega nõustus ka Maris Toomel. Anne  Palmiste  tegi  

ettepaneku, et  toitlustamise  teema  võiks  päevakorras  olla  novembri  koosolekul, kuid  

juhul, kui  selleks  ajaks  ei  ole  Jõhvi  Vallavalitsuse  esindajal  ja  gümnaasiumi  direktoril  

selles  osas  kindlaid  kokkuleppeid, siis  toimub  koosolek  samal  teemal  tööplaani  

väliselt  ajal, mil  sellel  teemal  pädevad  isikud  saavad  infot  jagada.    

Hoolekogu liikmed Riine Urbala ja Hannes Reinula leidsid, et käesolev hoolekogu 

tööplaan on hea dokument, mille põhjal teemasid käsitleda.  

Olev Mihkelson avaldas arvamust, et tööplaani eesmärk vajaks täpsustust, kuna 

hoolekogu saab anda arvamuse dokumentidele, mitte osaleda kooli töödokumentide välja 

töötamises. Lisaks leidis Olev  Mihkelson, et kõik tööplaanis olevad teemad ei peaks 

olema eraldi nimetatud ning kuude jaotuses jagatud. 

Tea  Allikmäe  selgitas  vastuseks, et  ühtegi  dokumenti  ei  tööta  välja  hoolekogu. Kõik  

dokumendid  koostab  gümnaasium  ning  hoolekogu  teeb  vajadusel  

parandused/täiendused. 

Ave Pae tõstatas küsimuse, kas praegusel hoolekogu koosseisul on korrektne võtta vastu 

tööplaan, kui hoolekogu koosseis muutub õppeaasta alguses. Hoolekogu esimees Anne 

Palmiste kinnitas, et ka praegune hoolekogu koosseis saab koostada tööplaani uueks 

õppeaastaks. Tegemist  on  käskkirjaga  kinnitatud  hoolekogu  koosseisuga. 

Kooli direktor Tatjana Ait leidis, et tööplaani järgi on hea kirjas olevaid teemasid 



arutada ning hiljem õppeaastat kokku võtta.  

 

Hoolekogu esimees tegi ettepaneku kinnitada hoolekogu tööplaan järgnevaks õppeaastaks 

2022/2023.  

Poolt: 9  Vastu: 1 

Otsustati: Kinnitada hoolekogu tööplaan 2022/2023 õa ning jälgida edasises hoolekogu 

töös tööplaanis kirjapandut. 

 

3.2021/2022 õppeaasta lõpetamise  tulemused  ja   2022/2023 õppeaasta sisseastumise  

info 

2021/2022 õppeaasta lõpetamine: Direktor Tatjana Ait andis ülevaate õa lõpetamise 

kohta. Ülevaate koolilõpetajate edasiste valikute  (s.h. ülikoolidesse  sisseastumise) kohta 

annab direktor järgmisel hoolekogu koosolekul.  

2022/2023 õppeaasta sisseastumine: Direktor andis infot 10-ndatesse  klassidesse 

kandideerimisprotsesside ja õpilaskandidaatide kohta. Samuti jagas  direktor infot 

Ukrainast saabuvate õpilaste kohta.  

Olev Mihkelson uuris, kas on planeeritud eraldi keeleõpe Ukrainast pärit õpilastele.  

Direktor selgitas, et esimene poolaasta proovib  gümnaasium keskenduda rohkem eesti 

keele õppimisele, sest ka Eesti põhikoolide õpilaste keeletase on langenud ning  

gümnaasium  püüab  lähtuda tunniplaani koostades eelkõige sellest, et eesti keele 

kursuseid oleks esimesel poolaastal rohkem. Gümnaasium  korraldas ka augustis Ukraina 

õpilastele laagri, mis sai positiivset tagasisidet.  

Lisaks andis direktor teada, et uuest õppeaastast arendatakse õppetöö raames koostööd 

valla põhikoolidega, pakkudes  tuge  sisseastumiseks  reaalainete  kursuste  kaudu. 

 

4. Info  Jõhvi  Gümnaasiumi personali  kohta: Direktor andis ülevaate kooli personalist 

-  inglise  keele  õpetaja  on  olemas  põhilepinguga, füüsika  õpetaja  asendusõpetaja  

programmi  kaudu. Teisi  personaliga  seotud  probleeme  ei  ole 

 

5. Jooksvad küsimused 

Hoolekogu esimees Anne Palmiste uuris, kuidas saab toimuma COVID-19 testimine 

uuel õppeaastal. Direktor selgitas, et eelmisel aastal toimis testimissüsteem  



gümnaasiumis väga hästi ning seda muuta ei ole vaja, õpilased ja õpetajad said sellega 

suurepäraselt hakkama. Teste  koju  ei  hakata  jagama  ning  testimine  toimub  vajadusel  

jätkuvalt  koolis.  

Olev Mihkelson uuris, kas ka kehatemperatuuri kraadimist  uksel on koolis proovitud. 

Direktor  andis teada, et seda võimalust on proovitud, aga see ei ole olnud nii tulemuslik 

ning kool vajadust selleks ei näe. Kooli  meditsiiniõde  teostab  temperatuuri  mõõtmisi  

erinevatel  hetkedel  erinevates  klassides  

 

Hoolekogu esimees küsis kooli direktorilt, millal võiksid teada olla uued hoolekogu  

liikmed. Direktori sõnul plaanib kool kutsuda kokku enne 19.09.2022 kindlasti 

lastevanemate üldkoosoleku, kus selguvad uued hoolekogu  liikmed ning seejärel 

esitatakse dokument kinnitamiseks koolipidajale, samuti on vaja uut ÕE esindajat.  

Olev Mihkelson märkis, et hoolekogu koosolekud võiksid kindlasti toimuda tihedamini 

kui seni.  

JG12 lapsevanemate esindajad Olga Razvarova ja Ingar Metsatalu edastasid 

endapoolsed tänusõnad Jõhvi Gümnaasiumile. 

Lisaks andis direktor teada, et 2808.2022 - 29.08.2022 toimub õpilaste poolt väga 

oodatud koolialguse laager Remnikus, mis on eeskätt tutvumisürituseks 10. klasside 

õpilastele, aga vabade kohtade olemasolul saavad alati ka juba praegused õpilased liituda. 

Käesolevaks  ajaks  on  kohad  täidetud. 

 

 

Anne Palmiste tänas kõiki osalemise eest.  

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

Anne Palmiste       Ave Pae 

Hoolekogu esimees                                                        Hoolekogu sekretär 
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