
ÜLEVAADE 

JÕHVI GÜMNAASIUMI  HOOLEKOGU  TÖÖST 

 

2015/2016  õppeaasta 

 

 

Ülevaateperioodil  tegutses  Jõhvi  Gümnaasiumi  (edaspidi  tekstis  Gümnaasium)  hoolekogu  

haridus-  ja  teadusministri  19.11.2015  käskkirjas  nr.1.1-2/15/439  kinnitatud  koosseisus. 

Ülevaateperioodil  kuulusid  Gümnaasiumi  hoolekogu  koosseisu  koolipidaja  esindajana  

Regina  Eimre  (Haridus-  ja  Teadusministeerium), õppenõukogu  esindajana  Julija  Kovaltšuk, 

õpilaste  esindajana  Daniil  Valme, lastevanemate  esindajatena  Svetlana  Skrebneva, Tatjana   

Kossjuk, Anne  Uttendorf, Anne  Palmiste, Maria  Guk  ja  Alar  Tasa  ning  toetavate  

organisatsioonide  esindajatena  Hannes  Reinula  (Eastman  Specialties  OÜ), Tea  Allikmäe  

(Viru  Keemia  Grupp  AS), Riine  Urbala  (Eesti  Energia  AS)  ja  Tiina  Kullamä  (Jõhvi  

Vallavalitsus). Seoses  töökoha  vahetusega  lahkus  Gümnaasiumi  hoolekogu  koosseisust  

Tiina  Kullamä  ning  Jõhvi  Vallavalitsuse  30.05.2016  korraldusega  nr.1658  nimetati  uueks  

Jõhvi  Vallavalitsuse  esindajaks  hoolekogus  Eduard  East. 

 

Ülevaateperioodil toimus  9  Gümnaasiumi  hoolekogu  koosolekut, neist  3  elektroonilist.  

Kõik  otsustused  on  vastu  võetud  häälteenamusega, arvamuste  avaldamisel  oli  sõna  saada  

võimalik  kõigil  soovijatel. Võimaluste  piires  osalesid  hoolekogu  liikmed  ka  Gümnaasiumis  

toimuvatel  üritustel  ning  aitasid  kaasa  erinevate  erialade  tutvustamisel. 

 

Gümnaasiumi  hoolekogu  liikmete  osavõtt  koosolekutest  oli  ülevaateperioodil  järgmine: 

kõigil  üheksal  koosolekul  osales  Tea  Allikmäe, kaheksal  koosolekul  osalesid  Regina  

Eimre, Tatjana  Kossjuk, Anne  Uttendorf, Anne  Palmiste  ja  Tiina  Kullamä, seitsmel  

koosolekul  osales  Julija  Kovaltšuk, kuuel  koosolekul  osalesid  Daniil  Valme  ja  Hannes  

Reinula, viiel  koosolekul  osalesid  Alar  Tasa  ja  Riine  Urbala.  Hoolekogu  liige  Svetlana  

Skrebneva  osales  vaid  ühel  koosolekul  ja  hoolekogu  liige  Maria  Guk  ei  osalenud  mitte 

ühelgi  koosolekul. 

 

Esimene  Gümnaasiumi  hoolekogu  koosolek  toimus  14.12.2015, kus  hoolekogu  esimeheks  

valiti  Anne  Palmiste, aseesimeheks  Tatjana  Kossjuk  ning  hoolekogu  sekretäriks  Julija  

Kovaltšuk. Samuti  tutvustas  koosoleku  juhataja  Gümnaasiumi  ja  huvigruppide  tegevust  

Gümnaasiumis  ning  lühidalt  Gümnaasiumi  kodukorra  mustandit. 

 

Teine  hoolekogu  koosolek  toimus  19.01.2016. Koosolekul  kiideti  heaks  Gümnaasiumi  

põhimäärus  ja  eelarve, toetati  Gümnaasiumi  õppekava  ning  kinnitati  hoolekogu  tööplaan. 

Samal  koosolekul  otsustati  anda  Gümnaasiumile  veel  aega  kodukorras  muudatuste  

tegemiseks  ning  määrati, et  arvamus  kodukorra  lõpliku  variandi  kohta  antakse  

elektroonilisel  koosolekul. 

 

Kuna  hoolekogu  elektroonilisel  koosolekul  08.02.2016  puudus  kvoorum, ei  olnud  arvamust  

Gümnaasiumi  kodukorra  kohta  võimalik  anda. 

 

Järgmine  hoolekogu  korraline  koosolek  toimus  16.02.2016. Sellel  koosolekul  kiideti  heaks  

Gümnaasiumi  kodukord  ja  palgakorraldus  ning  valiti  hoolekogu  esindajaks  

õppenõukogusse  Julija  Kovaltšuk. Samuti  määrati, et  arvamus  Gümnaasiumi  sisseastumise  

korra  kohta  antakse  elektroonilisel  koosolekul. 

 



Hoolekogu  elektroonilisel  koosolekul  26.02.2016  kiideti  heaks  Gümnaasiumisse  vastuvõtu  

tingimused  ja  kord. 

 

Järgmine  hoolekogu  korraline  koosolek  toimus  16.03.2016. Sellel  koosolekul  kehtestati  

dokument  Gümnaasiumi  õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide  ning  teiste  õppe-  ja  

kasvatusalal  töötavate  isikute  ametikohtade  täitmiseks  korraldatava  konkursi  läbiviimise  

kord  ning  määrati, et  arvamus  Arenguvestluse korraldamise  tingimustele  ja  korra  kohta  

antakse  elektroonilisel  koosolekul. 

 

Kuna  hoolekogu  elektroonilisel   koosolekul  28.03.2016  puudus  kvoorum, ei  olnud  arvamust  

Arenguvestluse  läbiviimise  korrale  võimalik  anda. 

 

Järgmine  hoolekogu  korraline  koosolek  toimus  06.04.2016. Sellel  koosolekul  kiideti  

Arenguvestluse  läbiviimise  kord  heaks. 

 

Hoolekogu  viimane  korraline  koosolek  toimus  12.05.2016. Koosolekul  tutvustas  Daniil  

Valme  õpilasesinduse  tegevust  Gümnaasiumis. 

 

Kõikidel  korralistel  hoolekogu  koosolekutel   oli  üheks  päevakorrapunktiks  ka  info  

direktorilt  ja  direktorile, kus  direktor  tutvustas  Gümnaasiumis  toimunud  arenguid  ja  andis  

ülevaate  vahepealsetest  uudistest  ning  hoolekogu  liikmetel  oli  võimalik  esitada  direktorile  

küsimusi. 

 

Kõik  hoolekogu  protokollid  on  avalikustatud  ja  kättesaadavad  Gümnaasiumi  kodulehel. 

 

Uuel, 2016/2017  õppeaastal  on  hoolekogul  plaanis  samamoodi  aktiivselt  panustada  

Gümnaasiumi  tegevust  reguleerivate  dokumentide  väljatöötamisse  ning  vajadusel  

muutmisse. Samuti  jälgib  hoolekogu  Gümnaasiumi  erinevates  otsustus-  ja  koostöökogudes  

toimuvat  ja  Gümnaasiumi  alusdokumentides  ettenähtut  ning  panustab  nende  õnnestumisse. 

 

 

 

Anne  PALMISTE 

Gümnaasiumi  hoolekogu  esimees 

 

12.09.2016 

 

 


