
Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 6  

15.09.2015 

Algus 17.30 

Lõpp 18.40 

Osalejad: Janno Vool, Guido Tellis, Annika Neiland, Kaja Laur ,Tiina Kullamä, 

Epp- Evely Velvelt Sügis, Maarja Raud, Eve Kottise, Toomas Nõmmiste 

Puudus: Riine Urbla 

Kutsutud on Liina Mihkelson ja Vivika Nõmme. 

Koosoleku juhataja on Guido Tellis. 

PÄEVAKORD: 

1. Hoolekogu poolse nõusoleku andmine/mitteandmine õpilaste piirarvu 

suurendamiseks klassis (PGS § 26. lõige 3 ja § 73 lõig1 punkt 4)  

2. Põhikooli toimimiseks vajalikele dokumentidele  hinnangu andmine.  

3. Kooli direktori ettekanne kooli komplekteeritusest õpetajatega  

4. Kooli direktori ettekanne muutustest kooli juhtkonnas (majandusjuhataja 

- miks otsustati koondada ja kes täidab edaspidi tema tööülesandeid)  

5. Kohapeal tekkinud küsimused  

 

1. Direktor esitas põhjendused miks soovib tõsta õpilaste piirarvu järgnevates 

klassides: 1. A, 2. B, 3. A, 3. B, 5.A, 5.B, 6. A, 6. B, 7.A, 7. B, 9.A, 9. B. 

Hääletusel pooldas 8 hoolekogu liiget nõusoleku andmist ja üks liige (Maarja 

Raud) oli nõusoleku andmise vastu.  

Hoolekogu otsus: Anda koolile nõusolek õpilaste piirarvu tõstmise kohta 

nimetatud klassides. 

2. Kuna kooli juhtkond võttis eelnevalt arvesse hoolekogu poolseid 

ettepanekuid andis hoolekogu 9. poolthäälega heakskiidu Jõhvi Põhikooli 

kodukorrale ja  Jõhvi põhikooli õppekavale.  

3. Kooli direktori sõnul, on kõik vajalikud õpetajad olemas.  

4. Guido Tellis: Otsus majandusjuhayaja koondada on arusaamatu ja võrreldes 

Jõhvi teiste haridusasutustega ebaloogiline. Näiteks Jõhvi Vene Põhikoolis 



on tööl lisaks direktorile kaks õppealajuhatajat, majandusjuhataja ja 

personali spetsialist. Jõhvi Lasteaias on tööl kolm õppealajuhatajat ja kaks 

majandusjuhataja. Meie koolis aga lisaks direktorile ainult üks 

õppealajuhataja. 

Direktori eest vastas vallavalitsuse esindaja Tiina Kullamä ning põhjendused 

olid järgmised: Et leida rahalisi vahendeid Jõhvi Gümnaasiumi 

toitlustamiseks vajaliku inimese töölevõtmiseks, tuli kusagilt raha kokku 

hoida. Ühiselt direktoriga leidsime, et majandusjuhataja koha saab ära 

koondada, tööülesanded ära jagada ja täiendavate tööülesannete eest 

töötajatele lisaraha maksta. Ma ei näe selles probleemi, et eraldi 

majandusjuhatajat ei ole. 

Eve Kottise: Millest tuleb töötajate juhtkonna nii suur erinevus koolide 

vahel. 

Tiina Kullamä: Igas koolis on töötajaid nii palju kui vaja, meie siin ei hakka 

arutama, miks seal on nii palju töötajaid. 

Liina Mihkelson: Kõik majandusjuhataja tööülesanded on ära jagatud ja kõik 

tööd saavad tehtud.  

5. Epp- Evely Velvelt Sügis: lapsed kurdavad, et uus inglise keele õpetaja 

hääldab ise inglise keelt valesti ja räägib halvasti eesti keelt. Vivika Nõmme: 

Olen käinud ja lähen ka edaspidi tema tunde kontrollima, tegeleme asjaga. 

Guido Tellis: Kaaluge võimalust panna ta õpetama nõrgemat rühma, mitte 

tugevamat nagu praegu.  

Maarja Raud: kuidas on hetkeseis koolikiusamise vastastest programmidest 

osavõtuga. Liina Mihkelson: Saatsime kirja KIVA programmiga liitumiseks, 

vastust ei ole veel saanud. Guido Tellis: Panen selle küsimuse järgmise 

koosoleku päevakorda, siis saab direktor teha täpsema ülevaate milliste 

programmidega on liitutud ja millistega mitte. 

Maarja Raud: Kelle käes on raudkappide nimekiri, mis kunagi oli kodulehel 

üleval ja kas see saaks seal uuesti avalikuks teha. Liina Mihkelson: Nimekiri 

on minu käes. Selle aasta alguses said kõik nimekirjas olnud endale kapi. 

Põhimõtteliselt ei ole mul midagi selle nimekirja kodulehele ülespanemise 

vastu. 

Maarja Raud: kuidas on olukord loovtööde juhendiga, mis oli eelmisel aastal 

mitmeti tõlgendatav. Vivika Nõmme: Hetkel on see ülevaatamisel. 



Kaja Laur:  Meil on tõsine probleem spordikooliga. Õppeaasta alguseks olid 

väga paljud õppevahendid kadunud, ruume koristatakse halvasti, tihti on 

lambid läbi põlenud ja dušid katki, puudusi kõrvaldatakse väga aeglaselt. 

Staadionilt on jooksuraja algus puudu, jooned on radadelt kustunud jne. 

Läbirääkimised direktoriga tulemusi ei anna. Tiina Kullamaa: Hakkan asja 

uurima, saatke palun mulle kõik senine kirjavahetus mis teil on omavahel 

olnud ja tehke mulle kiri probleemidest, siis saan asja edasi ajada. 

Tiina Kullamä: Kuidas me koolivormiga edasi läheme? Arutelul jõuti ühisele 

arusaamal, et lisaks olemasolevale näidiskomplektile peaks veel mõned 

komplektid juurde tegema ja siis ühe komplekti hääletamise teel välja 

valima. Alguses võib kasutusele võtta ka ainult osad ühised riide detailid, 

mitte tervet komplekti. Tiina Kullamäe lubas lasta hiljemalt aasta lõpuks 

valmistata veel ühe komplekti riideid ja siis seda tutvustada. Järgmisel 

üldkoosolekul tutvustatakse koolivormi ideed ka lastevanematele. 

Esialgse plaani kohaselt toimub kooli üldkoosolek 25. novembril 2015 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 17. novembril 2015a. 

 

 

Protokollis ja juhatas: 

Guido Tellis 

 

 

 

 


