Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 5
18.08.2015
Algus 17.30
Lõpp 18.55
Osalejad: Annika Neiland, Tiina Kullamä, Epp- Evely Velvelt Sügis, Kaja Laur,
Maarja Raud, Janno Vool, Guido Tellis
Puudusid: Riine Urbla, Toomas Nõmmiste, Kalmer Sokman, Kristin Kaskema
Kutsutud on Liina Mihkelson ja Vivika Nõmme.
Koosoleku juhataja on Guido Tellis.
Kuna koosoleku alguseks, põhimääruses ( § 17 (5)) ettenähtud, kvoorumi jagu
liikmeid kokku ei tulnud oli hoolekogu otsustusvõimetu, st sai küll teha
ettepanekuid aga ei saanud vastu võtta otsuseid. Ettepanekud tehti
koosoleku päevakorra punktide järjestuses.
PÄEVAKORD:
1. Põhikooli toimimiseks vajalikele dokumentidele hoolekogupoolse hinnangu andmine.
2. Kooli direktori ettekanne kooli komplekteeritusest õpetajatega ja muud
jooksvad küsimused.
3. Kohapeal tekkinud küsimused
1. Põhikooli direktor Liina Mihkelson annab ülevaate kooli kodukorrast, kooli
vastuvõtmise korrast.
Hoolekogu ettepanekud kodukorra täiustamiseks ja muutmiseks:
Annika Neiland tegi ettepaneku lisada kodukorda: „ klassijuhataja või
lapsevanema nõudmisel võib õpilaspäeviku muuta kohustuslikuks kuni
põhikooli lõpuni juhtudel, kui õpilasel on järjepidevalt kodused tööd tegemata
või puuduvad õppevahendid.“
Guido Tellise ettepanek on muuta õpetajatele kohustuslikuks koduste
ülesannete stuudiumisse panemine hiljemalt kella 17.00-ks.
Vivika Nõmme: hilinemiste osa tuleb ümber vaadata, kuna praktikas tekkis
selles osas arusaamatusi õpilaste ja õpetaja vahel.

Hoolekogu ettepanek : välja jätta punkt kodukorrast 2.2 alates lausest „
õpilased, kes jõuavad tundi pärast teist tunnusmuusikat………“
Annika Neilandi ettepanek lisada kooli kodukorrale punkt 18 „ Ekskursioonide,
õppekäikude , matkade ettevalmistamine ja neil käitumine“ning täiendada
seda:
1. Teatis õpilaste sõidust esitada õppealajuhatajale vähemalt 3 päeva enne
sõitu.
2. Vastutav peab kaasa võtma esmaabi tarbed kooli med. töötajalt.
3. Saatjate arv- erivajadustega laste grupis 1 saatja 5 õpilase kohta.
4. Lisada punkt 6. infovahetus lapsevanemaga juurde: Lapsevanem on
kohustatud teatama kooli oma andmete muutmisest,
lähenemiskeeldudest jms.
Kooli vastuvõtmise korra kohta muudatusettepanekuid ei tehtud ja
kohaletulnute ettepanek oli, et see muutmata kujul vastu võtta.
Põhikooli õppekava muudatused.
Hoolekogu ettepanekud:
1. Trimestris peab olema vähemalt 3 hinnet
2. Õpetaja peab märgistama arvestuslikud hinded.
Järgi teha saab arvestuslikke hindeid. Väiksemate tunnikontrollide osas õpetaja
otsustab ja märgib ainekaardis, kas on õpilasel kohustust järgi teha või
parandada. Järgi vastamine on 10 tööpäeva jooksul.

2. Liina Mihkelson õpetajate komplekteeritusest- põhikoolis on õpetajate
kohad enamuses komplekteeritud, puudu on veel inglise keele õpetaja,
läbirääkimised käivad.
Üleval on veel tunnirahu klassi probleem. Kuna Laima Juknaite tööülesanded on
muutunud, pole enam võimalik, et ta tunnirahu klassis õpilasi juhendaks.
Arutelus tuldi otsusele, et tunnirahu klassis kasutatakse abiõpetajaid ja
õpetajaid, kellel ei ole momendil tundi.

3. Jooksvad küsimused.

Tiina Kullamä ettepanekud :
1. Tuleks mõelda ja arutada koolivormi sissetoomist
2. Direktor hommikuti uksele lapsi tervitama
3. Õpetajad aktiivsemalt vahetunnis korda pidama
4. Erivajadustega lastele lisaaasta rakendamine, selleks alustada koostööd
kutsekooliga
Juhtkond teavitas, et uuest õppeaastast alates hakkab olema kõikidel
klassidel klassijuhataja tund - teisipäeviti 1. tund.
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