
Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1/2019 

Toimumise koht ja aeg: Kutse 13, Jõhvi, 41533 Ida-Viru maakond, Eesti, 11. veebruaril 2019 

kell 17:00-19:00 

Osalenud hoolekogu liikmed Kaja Laur, Maarika Tarum, Sireli Veri, Andres Aadumäe, Riine 

Urbala, Maria Laanemäe, Eduard East, Guido Tellis. 

Puudus Toomas Nõmmiste. 

Kutsutud JPK direktor Liina Mihkelson, JPK huvijuht Liivi Jõemets. 

Koosoleku juhataja Guido Tellis. 

 

Päevakord: 

1. Tutvumine IVKHK ruumidega - kus hakkame õppima uue kooli ehituse ajal. 

2. Õppekäikude rahastamine (uus kord). 

3. Koolikiusamise juhtum 9. klassis. 

4. Ülevaade KIVA programmist. 

5. Kooli kokkutulek.  

6. Jooksvad küsimused. 

 

1. Tutvumine IVKHK ruumidega - kus hakkame õppima uue kooli ehituse ajal 

IVKHK juhtkond tutvustas ruume kus hakkame õppima uue kooli ehituse ajal. 

Ruumid on erineva seisukorraga. On väga heas seisukorras ruume ja on ruume mis vajavad 

kindlasti remonti.  

Maria Laanemäe: Kõik ruumid mis vajavad hädapärast remonti remonditakse enne õpilaste 

tulekut ära. 

2. Õppekäikude rahastamine (uus kord) 

Liina Mihkelson: Tegin valda taotluse õppekäikude jaoks lisaraha saamiseks summas 25000 

eurot. Loodan, et vald ka raha eraldab. Hetkel tasub kool kolme õppekäigu eest aastas terves 

ulatuses (buss ja piletiraha). Lõunasöök antakse kooli poolt kaasa, aga kui sellest jääb väheks 

siis toiduraha peavad lastele kaasa andma vanemad ja koos klassijuhatajaga otsustatakse kus 

lõunatatakse. Kui lisaks õppekäigule külastatakse ka kino või näiteks batuudikeskust siis 

nende piletite eest tasuvad lapsevanemad. 



Maria Laanemäe: Mina ei ole täna veel kindel, et vald selle raha eraldab. Minu soov on, et 

vallal oleks ühtne süsteem mõlemale põhikoolile, töötan selle nimel. 

 

3. Koolikiusamise juhtum 9. klassis 

Guido Tellis: koolis oli väga tõsine koolikiusamise juhtum.  

Liina Mihkelson: neid juhtumeid on meil igapäevaselt ja tegeleme nendega kogu aeg, lapsed 

võtavad neid asju erinevalt mõni saab lihtsalt mõnest naerust või ütlusest valesti aru. 

Sireli Veri: see antud juhtum oli siiski väga tõsine koolikiusamise juhtum ja suunatud väga 

konkreetse õpilase suunas.  

Guido Tellis: Kuidas asi lahendati, millised karistused olid. 

Liina Mihkelson: Kiusaja vanemate palvel kutsusime kokku 9-te klasside koosoleku, kuid 

nagu ikka neid keda sinna oodati neid ei tulnud. Kool tegeleb nii kiusatava kui kiusajatega. 

Mingeid karistusi me ei määranud, sest sellel ei ole mõtet, need ei mõju. 

Guido Tellis: Kool oleks saanud suunata lapse ka koduõppele.  

Liina Mihkelson: Sellest poleks kasu olnud, see oleks talle isegi meeldinud. 

Guido Tellis: mingi karistus peaks siiski sellisele teole järgnema. Mind häirib see, et kui oli 

selge, et kiusatav ei saa selles klassi enam õppetööd jätkata pidi lapsevanem hakkama ise 

käima õpetajate juures ja läbi rääkima kuidas laps saaks nende aines hinded kätte. 

Liina Mihkelson: See ongi iga lapsevanema ülesanne hoolitseda selle eest, et laps saaks kooli 

lõpetatud. Käesolevaks hetkeks on kõik organiseeritud. 

Guido Tellis: Ma arvan, et õppetöö peaks siiski organiseerima kool, meil on selleks vastavad 

inimesed olemas. Minu arvates ei teinud nad sellel korral oma tööd vaid jätsid selle vanema 

hooleks.  

Kuna laps oli peale vahejuhtumit pikalt kodus võimetu midagi tegema, siis kas kool pöördus 

valla poole, et perekond saaks toetust ja tuge.  

Liina Mihkelson: Kool ei pöördunud, lapsevanem saab seda ise teha, meie ei tea millises 

seisus laps kodus on kuulen seda praegu esimest korda. 

Maarika Tarum: Sellises seisus lapsevanem muutub ka ise abivajajaks, sellises olukorras on 

igal täiskasvanul kohustus pöörduda perekonnale abi osutamiseks vastavate instantside poole. 

Kool ei peagi selle probleemiga üksi tegelema küll aga saab vanemaid suunata ja abistada abi 

saamiseks. 



Guido Tellis: Kahjuks jäi toimunud koosolekul vanematele klassijuhataja poolt kõlama 

koolipoolne seisukoht, et midagi hullu pole juhtunud. See ei ole õige. 

Liina Mihkelson: Mina ütlen, et sellist seisukohta kool ei väljendanud. 

Sireli Veri: Kahjuks ei ole nende õpilaste käitumine muutunud kui siis ainult halvemuse 

poole. 

 

4. Ülevaade KIVA programmist 

Liina Mihkelson: Meie koolis on KIVA tiimi juht kooli psühholoog Ene Jõemägi.  

Sihtgrupp on 1-6 klass. Ning sellesisuline arutelu/koolitus toimub üks kord nädalas 

klassijuhataja tunni raames. Läbiviidut küsitlused näitavad, et koolikiusamine on meil 

vähenenud, järelikult programm aitab. 

 

5. Kooli kokkutulek  

Liivi Jõemets: Organiseerimine sujub ilusti. Paigas on ajakava ja bänd, milleks on The 

Swingers.  

Sellel korral kogunetaks koridorides, igale lennule tuleb oma nn. pesa, et ei oleks seda 

klassidesse kadumist. 

Tegime Google Street View´i ülevaate koolimajast. Käisime läbi enam-vähem kõik ruumid. 

Infot kokkutuleku kohta saab ikka kooli kodulehelt ja Facebookist. 

Andres Aadumäe: Kui see Googlesse üles pannakse peaks sinna saama hiljem lisada ka pilte, 

konkreetse ruumi kohta milline nägi see välja näiteks 10 või 20 aastat tagasi. 

 

6. Jooksvad küsimused 

Liina Mihkelson: Olme õpetajatega jõudnud seisukohale, et tulevast õppeaastast võiks 

õppetöö alata meie koolis 8:30. Millisel seisukohal on hoolekogu? 

Sireli Veri: kui kutsekoolis jätkataks hommikusöögi pakkumist õpilastele oleks see lisaaeg 

enne tunde väga hea.  

Liina Mihkelson: ma arvan, et sellele ei tohiks takistusi olla, usun, et ikka pakume. 

Guido Tellis: arvestades seda, et haridusministeerium liigub sinna suunas, et koolipäev algaks 

kell 9 on see õige suund.  

Hääletus: Kõik hoolekogu liikmed olid selle poolt. 

Guido Tellis: Maria Laanemäe võiks arutada seda teemat ka Jõhvi Vene Põhikooliga, hea 

oleks kui Jõhvi mõlemas põhikoolis algaksid tunnid ühel ajal. 



Maria Laanemäe: Ma uurin nende seisukoha järgi, mõte on hea. 

 

 

Järgmise koosoleku toimumise ajaks lepiti 3. juuni 2019. 

 

Koosoleku juhataja ja protokollija:          

Guido Tellis        

allkirjastatud digitalselt                                                       


