Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1/2017
Toimumise koht: Jõhvi Põhikool 14.02.2017
Algus 17:00
Lõpp 18:50
Osalejad: Guido Tellis, Kaja Laur, Maarja Raud, Epp- Evely Velvelt Sügis, Robert Pärnpuu,
Toomas Nõmmiste, Andres Aadumäe, Liivi Jõemets,
Puudus: Teet Enok, Ingar Dubolazov, Riine Urbala
Kutsutud: Liina Mihkelson, Ene Jõemägi
Koosoleku juhataja: Guido Tellis
PÄEVAKORD:
1. Kriisiplaani tutvustus
2. Kokkuvõtted 25.01.17 toimunud hoolekoguliikmete koolitusest
3. Arengukava ja sisehindamise kord.
4. Eelarve (täiendused)
5. Hoolekogu aseesimehe valimine.
6. Kohapeal tekkinud küsimused.

1. Kriisiplaani tutvustus.
JPK psüholoog pr. Ene Jõemägi tutvustas kriisiplaani, kirjeldas millisel meetodil see
välja töötati ning selle toimimise ahelaid(kes, mida ja millal teeb).
Pr. Ene Jõemägi märkis, et kindlasti kellelgi tervet kriisiplaani peas ei ole, aga vajadusel
on olemas koht kust seda vaadata. Kriisiplaani uuendatakse iga-aastaselt ning vähemalt
korra õppeaasta jooksul tehakse reaalselt läbi ka tegutsemine tuletõrje häire korral. Teisi
tegevusi, näiteks varjumist, otseselt läbi ei harjutata, kuna see võib mõjuda lastele
halvasti.
2. Kokkuvõtted 25.01.17 toimunud hoolekoguliikmete koolitusest
Maarja Raud ja Guido Tellis rääkisid oma tähelepanekutest toimunud koolituse osas.
Ühiselt otsustati, et koolitusel räägitust leiavad hoolekogu töös, alates järgmisest
kooliaastast, rakendust:

 Hoolekogu tööplaan
 Eelneva koosoleku protokolli ülevaatus
3. Arengukava ja sisehindamise kord.
Direktor vastas arengukava ja sisehindamise korra kohta tehtud küsimustele.
Maarja Raud – Kas arengukavale peab eelnema sisehindamine? Arengukavas on kirjas, et
toimus sisehindamine, samas selgus eelmisel korral arutluses, et seda tegelikult ei
toimunud. Kas tegevuskava on vajalik?
Liina Mihkelson – Seaduses on toimunud muutus. Kui varem oli sõnastus, et
arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid, põhisuunad ja tegevuskava, siis aastal
2013 jäeti tegevuskava välja. Arengukava peab olema elus dokument, mis jätab ruumi
ühiskonnas toimuvateks muudatusteks. Kooli arengukava peab lähtuma valla
arengukavast, ent seal on meie kooli puudutavat kirjas vaid 4-5 punkti. Seetõttu teeme
igaks aastaks konkreetsema tegevuskava, mida oleme suutelised ära tegema. Ka
sisehindamise suhtes on seadus muutunud: enam ei ole sisehindamine seotud
arengukavaga. Valla määrus näeb ette, et kord aastas teeme arengukavast kokkuvõtte.
Maarja Raud – Miks on arengukava koostamine nii kaua aega võtnud?
Liina Mihkelson – Seoses muutustega valla juhtimises ja inimeste vahetumisega on
puudunud ühtne ja konkreetne visioon ja selged juhised valla poolt. Vahepeal toimus ka
muutus gümnaasiumist põhikooliks. Sisulist tööd arengukava meeskonnaga saame teha
ainult koolivaheaegadel.
Toimus hääletus – Kas hoolekogu liikmed pooldavad esitatud arengukava?
TULEMUS : poolt – 7
vastu – 0
erapooletuid – 1
Otsus: Hoolekogu pooldab esitatud arengukava.
Toimus hääletus – Kas hoolekogu liikmed pooldavad esitatud sisehindamise korda?
TULEMUS : poolt – 8
vastu – 0
erapooletuid – 0
Otsus: Hoolekogu pooldab esitatud sisehindamise korda.
4. Eelarve (täiendused)
Kuna hoolekogu on oma pooldava hinnangu eelarvele juba eelmisel (22.11.2016)
koosolekul juba andnud siis seekord sisulist arutelu ei toimunud. Kõigile liikmeteile oli

direktori poolt juba eelnevalt saadetud täiendatud eelarve (lisatud oli palgaraha numbrid,
mis saadi valla peafinantsistilt) ning lisa küsimusi ei esitatud.
5. Hoolekogu aseesimehe valimine.
Tulenevalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 73 lõige 9, ning lähtudes asjaolust, et
eelmine hoolekogu aseesimees, hr. Janno Vool, lahkus hoolekogust (laps lõpetas
põhikooli) toimus hoolekogu aseesimehe valimine.
Ülesseatud kandidaat – Kaja Laur
Toimus hääletus – Kas hoolekogu liikmed pooldavad hoolekogu aseesimeheks valimisel
Kaja Laur kandidatuuri:
TULEMUS : poolt – 6
vastu – 0
erapooletuid – 1
Otsus: vastavalt JPK Põhimääruses § 17 lõige 8 alusel valiti Kaja Laur
hoolekogu aseesimeheks
6. Kohapeal tekkinud küsimused.
 Guido Tellis – meie kooli lapsevanem Käthlyn Lizdenis tegi hoolekogule
ettepaneku arutada, ka sellised ained nagu kehaline kasvatus, kunstiõpetus ja
näiteks laulmine ei võiks minna tulevikus hindamisele meetodil
arvestatud/mittearvestatud, senise hindelise arvestuse alusel.
Liina Mihkelson – praegune seadusandlus võimaldab lõputunnistust väljastada ainult
hinnetega, seega vähemalt üheksandas klassis peavad olema antud ained hindamisel aga
võtan teema õpetajatega arutamisele, miks mitte ei võiks need ained näiteks kuni kuuenda
klassini olla hinnatavad meetodil arvestatud/mittearvestatud.
 4.a lapsevanemal on mure, et õpilaste koolikotid on liiga rasked.
Liina Mihkelson – Niipalju on võrreldes eelneva ajaga muutunud, et õpikute kaaned on
läinud õhukesed ja õpikud ise reeglina kahe osaliseks. See vähendab tunduvalt koolikotti
raskust. Lastevanematel tasuks hoolega jälgida, et laps kannaks koolikotis kaasas ainult
sellel päeval vajaminevaid asju ja juba koolikoti ostmisel jälgida, et soetataks iseenestes
kerge kaaluga kott. Kahjuks ei suuda mee veel hetkel tagada, et õpilastel oleks igas aines
kaks õpikut millest üks oleks koolis ja üks kodus.
 Liina Mihkelson – Jõhvi Gümnaasium soovib oma lõpueksameid pidada meie
aulas. Selle võimaldamine segaks tunduvalt meie õppetööd (aula on pidevalt
kasutuses) ning sinna tuleks selleks puhuks tuua lauad ja toolid lähedalasuvatest
klassidest, mis jällegi ei võimaldaks meile endil seal tunde läbi viia. Mis on
hoolekogu seisukoht selles küsimuses?

Arutelu käigus jõuti ühisele otsusele, et hoolekogu ei poolda gümnaasiumi eksamite
pidamist meie aulas.
 Alaealiste komisjoni sekretär Jane Koppel tegi kooli hoolekogule ettepaneku
kutsuda käitumisraskustega lapsed koos vanematega hoolekogu ette aru andma.
Arutelu käigus jõuti järeldusele, et sellel puudub mõte. Suure tõenäosusega nad nagunii
ei tuleks ning lisaks puuduvad hoolekogul igasugused mõjutamisvahendid, et mingit
tulemust saavutada aga lihtsalt rääkimisega seda ei saavuta, sest seda on tehtud
spetsialistide poolt juba piisavalt.

Järgmise hoolekogu aja määramine.
Otsustati: 3 aprill 2017 kell 17:00
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