
Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1/2016 

25.02.2016 

Algus 17.00 

Lõpp 18.45 

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

Nõmmiste, Maarja Raud, Eve Kottise, Teet Enok 

Puudus: Riine Urbla Epp- Evely Velvelt Sügis, Robert Pärnpuu, 

Kutsutud on Liina Mihkelson JA Vivika Nõmme  

Koosoleku juhataja: Janno Vool. 

PÄEVAKORD: 
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2. Poiste tööõpetuse tundides käimine – kas jalgsi või transpordiga 

3. Garderoobi ventilatsioon – lastevanemate arvates puudulik 

4. Koolimaja välisuste lukustamine tundide ajaks - kas ja kuidas toimib 

5. Koolikotid söökla ja välisukse vahelise ala ees– lastevanemate arvates takistab liikumist 

6. Jooksev info kooli direktor´ilt 

1. Maarja kokkuvõte KIVA programmi kasutavate koolide kogemustest. 

Maarja esitas kuue kooli näitel ülevaate  KIVA (kiusamisvaba kool) programmi praktikast 

Eestis. Programming on kuku ühinenud 32 kooli, simmered 2013/2014 õppeaastal. Senised 

kogemused on positiivsed, tagasiside nii õpetajate, õpilaste kui lapsevanemate poolt väga. 

Arutati vajadust ja võimalust KIVA programmiga ühineda. 

Otsustati: liituda KIVA programmiga alates 2016/2017 õppeaastast. Direktor peab läbirääkimisi 

sihtasutusega ja alustatakse ettevalmistavate tegevustega. 

2. Poiste tööõpetuse tundides käimine – kas jalgsi või transpordiga. 

Arutati võimalusi viia ja tuua kõiki õpilasi kooli poolt tellitud transpordiga. Enamus hoolekogu 

liikmeid ei pidanud seda ratsionaalseks. Hääletuse tulemusel jagunesid hääled: poolt 2, vastu 10. 



Otsustati: 5.klassi õpilastele korraldatakse transport (mikrobuss), vanemate klasside õpilased 

käivad iseseisvalt. 

3. Garderoobi ventilatsioon – lastevanemate arvates puudulik. 

Kooli fassaadi renoveerimise käigus jäeti ventilatsioon tegemata. Pärast gümnaasiumi ja 

põhikooli vahelise tunneli valmimist on plaanis tegeleda garderoobi ventilatsiooniga. 

Arutati: Teet Enok esitas ettepaneku tellida koolile terviklik ventilatsiooniaudit. Hoolekogu 

liikmete arvates oli idee mõistlik. 

Otsustati: Kooli direktor teed vallavalitsusele ventilatsiooniauditi taotluse. 

4. Koolimaja välisuste lukustamine tundide ajaks - kas ja kuidas toimib 

Seoses gümnaasiumi ja põhikooli vahelise tunneli ehitamisega on uksed avatud. Probleeme ei ole 

tekkinud. 

Arutati uste lukutamise vajadust ja erinevaid võimalusi. 

Otsustati: Lükata uste lukutamise küsimus edasi ülalnimetatud tunneli valmimiseni. 

5. Koolikotid söökla ja välisukse vahelise ala ees– lastevanemate arvates takistab liikumist 

Direktor: Kottidele on olemas koht sööklas ning on ka räägitud õpetajate/klassijuhatajatega, et 

nad räägiksid õpilastele võimalusest jätta kotid kas olnud tunni klassi või viia järgmise tunni 

toimumiskohta, kuid õpilased pole seda omaks võtnud. Uusi riiuleid fuajeesse teha pole 

otstarbekas, sest söökla esine on nüüd tõstuki pärast veelgi kitsam. Üks võimalikku variante on 

teha riiuleid sööklasse juurde. Aga rääkida tuleks ka kodus, et kotti niimoodi vedelema jätta ei 

tasu, sest asjad võivad sees katki minna ja kott ise määrdub. 

6. Jooksev info kooli direktor´ilt 

Direktor rääkis koostatavast arengukavast ja uutest lihtsustatud nõuetest arengukavale.  

Arengukava peaks projektina valmima 2016.a märtsi lõpuks.  

Otsustati: Arengukava projekti arutelu järgmises hoolekogus. Arengukava peab saama kinnitatud 

kevade jooksul. 

Ekskursioonidel käimise korras on ette nähtud üks täiskasvanud saatja iga kümne õpilase kohta, 

v a toimetulekuklassid. Suurte õpilasgruppide ekskursioonidel on õpilastega kaasas nii palju 

õpetajaid, et tekkivad probleemid tundide korraldamisega ülejäänud klassidele. 



Arutati erinevaid võimalusi. 

Otsustati: Esialgu püütakse probleemi lahendada lapsevanemate kaasamisega ekskursioonidele. 

7. Jooksvad küsimused. 

Õpilase pikaajalise puudumise korral tekib väga palju “võlgnevusi”, mis vajavad järele tegemist.  

Arutati: Tunnikontrollide ja tavapärase tunnitöö käigus tehtavate ülesannete ning iga jooksva 

töölehe tagantjärele täitmist ei saa õpetajad nõuda.  

Otsustati: Järele tuleb vastata arvestuslikud teemat kokkuvõtvad kontrolltööd. 

 

Järgmise hoolekogu aja määramine. 

Otsustati: 2016.a mai kuu. 

 

Koosoleku juhataja:                                                   Protokollija: 

Guido Tellis                                                                Eve Kottise 

 

 


