
Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 2/2019 

Toimumise koht ja aeg: Kutse 13, Jõhvi, 41533 Ida-Viru maakond, Eesti, 26. august 2019 kell 

17:00-18:00 

Osalenud hoolekogu liikmed: Kaja Laur, Maarika Tarum, Toomas Nõmmiste , Andres 

Aadumäe, Maria Laanemäe, Eduard East, Guido Tellis 

Puudusid: Riine Urbala, Sireli Veri,  

Kutsutud: JPK direktor Liina Mihkelson, õppealajuhataja Külli Nõmmiste 

Koosoleku juhataja: Guido Tellis 

 

Päevakord: 

1. Kokkuvõte eelmisest õppeaastast. 

2. Hoolekogu nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks klassides (PGS § 26 

punkt 3, PGS § 73 lõige 1 punkt 4) 

3. Hoolekogu poolse arvamuse andmine kodukorra muudatustele (PGS § 73 lõige 1 

punkt 7) 

4. Kooli valmisolek uueks õppeaastaks 

5. Uue koolimaja ehitus. 

6. Lapsevanema pöördumine riiete varguse asjus kehalise kasvatuse tunni ajal 

spordihoonest. 

7. Jooksvad küsimused. 

 

Guido Tellis: Sireli  saatis mulle kirja milles andis teda, et ei saa osaleda kuna on juba Tartus 

kus jätkab oma kooliteed.  

1. Kokkuvõte eelmisest õppeaastast. 

Õppealajuhataja Külli Nõmmiste: Kahjuks peab tõdema, et eelmise õppeaasta üheksandike 

seas oli suhteliselt palju neid kes jäid suvetööle. Mõni teeb seda veel seniajani. See on 

kindlasti peeglisse vaatamise koht nende klassijuhatajatele.  

Ülejäänud klassid olid tublid ja õppeaasta möödus rahulikult. 

Kooli kodulehel on üleval rahuloluküsitluse tulemused. 

2. Hoolekogu nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks klassides 

Liina Mihkelson: Õpilaste piirarvu on vaja on suurendada kahe õpilase võrra klassis II a 

Ja ühe õpilase võrra klassides II c, VII a, VII b, IX b. 



Hoolekogu otsus: Kõik hoolekogu liikmed olid nõus õpilaste piirarvu suurendamisega eelpool 

nimetatud klassides. 

 

3. Hoolekogu poolse arvamuse andmine kodukorra muudatustele 

Õppealajuhataja Küllike Nõmmiste tegi lühikese kokkuvõtte sisseviidud muudatustest. 

Hoolekogu otsus: Hoolekogu andis oma pooldava hinnangu kodukorra muudatustele. 

 

4. Kooli valmisolek uueks õppeaastaks 

Liina Mihkelson: Hetkel on veel puudu ajaloo- ja geograafiaõpetajad. Töö nende otsimiseks 

käib.  

Juurde on tulnud seitse uut õpetajat(vene keel, inglise keel, matemaatika, loodus, eesti keel, 

kehaline kasvatus) 

Kahjuks lahkus kollist psühholoog, ka tema koht on veel täitmata. 

 

5. Uue koolimaja ehitus 

Liina Mihkelson: Selle õppeaasta oleme veel vanas hoones, seejärel suvel hakatakse 

ehitustöödega pihta. 

Kooli fuajees on üleval hanke võitnud koolihoone eskiisid. 

 

6. Lapsevanema pöördumine riiete varguse asjus kehalise kasvatuse tunni ajal 

spordihoonest. 

Guido Tellis: Minu poole pöördus lapsevanem kelle lapsel kadusid kehalise tunni ajal ära 

teksapüksid. Mida kool saab teha, et selliseid asju tulevikus ära hoida. 

Liina Mihkelson: Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad Spordikoolis meie ei saa selle eest 

vastutada mis seal toimub. 

Guido Tellis: Kool siiski vastutab ka selle eest, sest laps ei vali kohta kuhu tundi minna, selle 

määrab ikkagi kool, seega koolil on siiski vastutus. 

Liina Mihkelson: Seda küll, aga ega me saa lõplikult välistada varguseid ka oma koolihoones. 

Vanem peab tegema sellisel puhul avalduse politseisse. 

Guido Tellis: Kooli poolt peaks suhtlema Spordikooli juhtkonnaga, äkki saab tunni ajaks 

garderoobi ukse sulgeda.  

Liina Mihkelson: Me teeme kõik mis võimalik, et selliseid asju vältida, ma suhtlen uuesti 

spordikooliga sellel teemal. 



 

7. Jooksvad küsimused 

Liina Mihkelson: Uuest õppeaastast algavad tunnid kell 8:30 

 

Järgmise koosoleku toimumise ajaks lepiti 28. oktoober 2019. 

 

Koosoleku juhataja ja protokollija:          

 

Guido Tellis        

allkirjastatud digitalselt                                                       


