
Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 4/2017 

Toimumise koht ja aeg: Jõhvi Põhikool, 9 oktoober 2017 kell 17:00-18:30 

Osalenud hoolekogu liikmed: Guido Tellis, Epp- Evely Velvelt Sügis, Teet Enok, Ingar Dubolazov, 

Andres Aadumäe, Liivi Jõemaa, Toomas Nõmmiste 

Puudusid: Kaja Laur, Riine Urbala 

Kutsutud: Liina Mihkelson 

Koosoleku juhataja: Guido Tellis 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Kooli 2018a. eelarve tutvustus 

2. Kooli toimimiseks vajalike dokumentide kinnitamine 

3. Küsimused direktorile/direktorilt 

 

1. Kooli 2018a. eelarve tutvustus 

Kooli direktor tutvustas kooli 2018a eelarvet. 

Eelarve suureneb suurusjärgus 100000 eurot. Põhiline osa läheb õpetajate palgatõusu katteks. 

Töötajate arv suureneb 0,5 koha võrra sööklas. 

Hoolekogu arvamus eelarvele projekti kohta: kuus liiget pooldasid eelarvet sellisel kujul, üks jäi 

erapooletuks. 

2. Kooli toimimiseks vajalike dokumentide kinnitamine: 

a) Õpetajate palgakorralduse põhimõtted 

Põhiline muudatus on baastasu kehtestamine, 40 eurot klassijuhatajaks olemise 

eest, summa suureneb vastavalt õpilaste arvule maksimaalselt 100. euroni 

b) Pikapäevarühma töökorralduse alused.  

Uuendus on see et üks abiõpetaja on tööl ja pikapäevarühm toimub, kuni 17:00-i. 

3. Küsimused direktorile/direktorilt 

Guido Tellis: Mis seisus on arengukava. 

Liina Mihkelson: 5 oktoobril tuli vallast paar täpsustavat küsimust. Saatsin parandatud 

arengukava valda tagasi. Sain aru, et kinnitatakse lähiajal ära. 

Teet Enok: Millised huvitegevuse ringid sellel aastal koolis on? 



Liivi Jõemets: Liivi Jõemets: Üldarendav spordiring 1. klassile, showtants, lastekoor, 

mudilaskoor, poistekoor, ansambel, 3.a rahvatants, 4.a klassi rahvatants, neidude rühm (8.-9. 

klass), 3.b+ 3.c klass rahvatants, 4.b klass rahvatants, 5.a +5.b klass rahvatants, 6.a +6.b+6.c 

klass rahvatants, 8.a + 8.b  klass rahvatants, 9.a+ 9.b klass rahvatants, 7.a ja 7.b  rahvatants, 

pallimängud 1.-4. klass, inglise keel 5.-6. klass, inglise keel 7.-9. klass, inglise keel 2.-4. klass, 3.-4 

klass robootika, Lego FLL võistlejad, inglise keel 1. klassile, vene keel (2.-4. klass). 

 

Teet Enok: Milline on hoolekogu seisukoht selle kohta, et kooli eelarvest makstakse jätkuvalt 

palka erikooli õpetajatele, teades et seal käib ainult üks-kaks Jõhvi sisse kirjutatud last ning 

riigilt ja teistelt omavalitsustelt saav raha katab ainult murdosa kuludest.  

Hoolekogu arvas ühiselt, et vald ei peaks meie kooli palgafondist toetama teisi omavalitsusi.  

Andres Aadumäe: Last hommikuti klassi saates näen, et koridorides on palju jooksu ja 

müramist, see võib kaasa tuua õnnetusi. Kas õpetajad saaksid sellel silma peal hoida? 

Liina Mihkelson: Igal korrusel on olemas üks õpetajast korrapidaja, kes jälgib, et asi oleks 

kontrolli all. Teatud määral peavadki lapsed ennast vahetunnis välja elama, aga muidugi nii, et 

keegi viga ei saaks. Näiteks homme ongi koolis õppejõud, kes õpetab tegevust aktiivsel 

vahetunnil. Räägin õpetajatega veelkord selle asja üle. 

Andres Aadumäe: Koolis ei jätku metallkappe, kas neid ei saaks juurde osta või on võimalus, et 

lapsevanemad muretsevad ise oma lapsele kapi? 

Liina Mihkelson. Ootame ära milline otsus tuleb kooli rekonstrueerimistaotlusele, siis vaatame 

kuidas edasi toimime. Kui rekonstrueerimist ei tule siis leiame võimalused kas kappide ostuks 

või rentimiseks. 

Guido Tellis: Mis seisus on õpilasomavalitsuse loomine. 

Liivi Jõemaa: Hetkel koolitame kahte õpilast kes hakkavad meeskonda kokku panema, lähiajal 

valitakse igast klassis omad esindajad. 

Liina Mihkelson: Kooli üldkoosolek toimub 2. novembril, algusega 17:00. 

Järgmise koosoleku toimumise ajaks lepiti kokku 12. veebruaril. 

 

 

Koosoleku juhataja ja protokollija:          

                                           

Guido Tellis        

allkirjastatud digitalselt                                                       


