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PÄEVAKORD:
1. Põhikooli loomisest : probleemidest.
2. .Turvameetmetest koolis – seoses uute tingimustega (põhikooli loomisega)
3.Kooli hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
4.Jooksvad küsimused.
1. Põhikooli ja uue loodava gümnaasiumi probleemidest –Märt Marits
Märt Marits tutvustas põhiprobleeme, mida praegust püütakse lahendada.
Üks kõige nõrgem lüli on söökla, ühendus kahe kooli vahel ja muidugi peab põhikool tegema oma kooli mugavamaks,
kaasaegsemaks , õpilassõbralikumaks ja muidugi turvalisemaks.
Guido Tellis: Kas on juba lõplikult otsustatud, kuhu tuleb ühendus kahe kooli vahele.
Märt Marits: Oleme koguaeg ühenduses ja projekteerijatega. Probleem on selles, et me leiame, et ühendus kahe
kooli vahel peaks olema teistsugune:viidud natuke allapoole, kuhu saaks isegi paigutada söökla. Praegu me ei ole
saanud kokkuleppele nendes küsimustes. Nagu näete, oleme me uute joonistega näidanud erinevaid võimalusi. Ma
leian, et põhikool ei saa olla gümnaasiumi teenindaja.
Annika Neiland: Ka abikool peab põhikooli ära mahtuma. Kas sellele on juba mõeldud?

Märt Marits: Nii nagu oli räägitud - abiklassid tulevad esimesele korrusele ja muud ruumid tulevad ka teistesse
kohtadesse, võrreldes praeguse seisukorraga. Kogu probleem on ka rahas, me ei tea täpselt kas meile raha
eraldatakse tuleb ja kui suures mahus. Me ei tea palju me , siis saame teha järgmiste aastate jooksul. Ma mõtlen siin
koridore, kus asuvad kapid asjade jaoks ja õpetajatele tööboksid, kohad.
Janno Vool: Kas on mõeldud ka turvalisusele?
Liina Mihkelson: Selle probleemiga me oleme natuke tegelenud. Kui mõelda sellele, et gümnaasium hakkab käima
kehalise kasvatusse läbi meie maja, siis tekib palju küsimus. Kuidas me kontrollime inimeste hulka , kes siit läbi
voorib. Tuleb üle vaadata ka kohad, kus hakkab istuma turva. Samuti hakkavad läbi esimese korruse voorima
toidukärud (lifti). Kõike seda tuleks põhjalikumalt läbi mõelda.
Toomas Nõmmiste: Kõik need teekonnad, mida läbivad õpilased tuleks läbi mõelda ja läbi vaadata.
Märt Marits: Muidugi oleme läbi vaadanud ka ruumide paigutuse. Nagu näete siin jooniselt, on paigutatud õpetajate
jaoks koridoridesse eraldi ruumid, kus nad saavad tööd teha, asju hoida jne. Samuti raamatukoguruumid saavad uue
näo. Kool peab olema lapsesõbralik ja peab tekkima oma maja tunne . Kui hoolekogu liikmetel on seoses ruumide
planeerimisega ettepanekuid, saab arvamusi avaldada nii suuliselt kui ka kirjalikult.
Liina Mihkelson: Kui rääkida veelkord ruumidest, siis on ju raamatukogu kohta olnud mitu arvamust. Milline ta tuleb
ja kas linn toob üle mõne oma üksuse-lasteraamatukogu, seda veel täpselt ei tea. Me loodame, et saame õpikutele
korraliku hoidla.
Kaja Laur: Mis saab kooli siseõuest ja kas sinna tuleb mingi ehitis ja muidugi ka staadionist?
Märt Marits: Kooli juurde on planeeritud siseõu ja kooli kõrvale (lasteaia pool) vaba ruum, mida saab kasutada
vastavalt vajadusele, näiteks puhkeala.
Märt Marits tutvustas plaanil olevaid ruume ja selgitas vajadust muuta projekti.
Kalmer Sokman: Mida toob kaasa projekti muudatus?
Märt Marits: Me kõik ju lähtume sellest, et siin koolis peab olema hea ja turvaline. Selleks tulebki teha muudatusi.
Siin peab olema hea õppida ja olla kõigil: õpetajatel, lastel jne.
Selle nimel me püüamegi käesolevat projekti täiendada ja muuta.
2.Liina Mihkelson: Seoses seaduse muudatusega ,ei saa me enam kooli kutsuda läbiotsimiseks narkopolitsei. See
teeb murelikuks ja paneb mõtlema, kuidas me saame seda tagada.
Guido Tellis: Arvan, et tuleb rääkida noorsoopolitsei inimestega ja nad kooli kutsuda ja teha selgeks, millised on uued
korralduse ja kuidas me saame seda koolis rakendada.
Janno Vool: Samuti juhin tähelepanu, et päästeamet vaatas läbi koolis toimunud õppuse probleeme ja tegi omad
järeldused. Peame veelkord täpsustama mõningad kitsaskohad ja seoses põhikooli loomisega tuleb kõik veelkord
täpsustada.
3.Sõna võttis Jõhvi valla uus haridusjuht Tiina Kullamä ja lühidalt rääkis endast ja sellest, millega praegu tegeleb :uue
gümnaasiumiga, lasteaedadega jne.
4. Valiti uus hoolekogu esimees –Guido Tellis , vastu – 1
aseesimees - Jaak Vool, kõik poolt
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