
Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 3/2019 

Toimumise koht ja aeg: Hariduse 5, Jõhvi, Ida-Virumaa, Eesti, 28. oktoober 2019 kell 17:00-

18:00 

Osalenud hoolekogu liikmed: Kaja Laur, Maarika Tarum, Andres Aadumäe, Eduard East, 

Guido Tellis, Riine Urbala 

Puudusid: Maria Laanemäe (teavitas eelnevalt puudumisest), Toomas Nõmmiste, Sireli Veri 

Kutsutud: JPK direktor Liina Mihkelson 

Koosoleku juhataja: Guido Tellis 

 

Päevakord: 

1. Sisehindamise aruande tutvustamine. 

2. Kooli eelarve projekti tutvustus ja hoolekogu poolse arvamuse andmine(PGS § 73 p.11 

lõige 10) 

3. Hoolekogu tööplaani kinnitamine. 

4. Jooksvad küsimused 

 

1.. Sisehindamise aruande tutvustamine.  

Kooli direktor pr. Liina Mihkelson tutvustas sisehindamise akti, mille oli varem hoolekogu 

liikmetele edastanud. 

Liina Mihkelson: Mina olen tulemusega rahul. Meie kool osaleb jälle programmis „Ettevõtlik 

Kool“ ja oleme saanud seal baastaseme. 

2.. Kooli eelarve projekti tutvustus ja hoolekogu poolse arvamuse andmine(PGS § 73 

p.11 lõige 10) 

Kooli direktor pr. Liina Mihkelson tutvustas eelarve projekti. Vallale esitatud ka taotlus 

rahastada kolm õppekäiku ühe klassi kohta aastas, kui taotlust ei rahuldata või rahuldatakse 

osaliselt siis kool lähtub vähemalt ühest tasuta õppekäigust klassi kohta aastas.  

Hoolekogu jäi esitatud eelarve projektiga rahule aga otsustas valla poolt kinnitatud eelarve 

järgmisel hoolekogu istungil veelkord üle vaadata."  



3.. Hoolekogu tööplaani kinnitamine. 

Hoolekogu kinnitas esimehe poolt koostatud tööplaani (Lisa 1) 

4.. Jooksvad küsimused 

Andres Aadumäe: Õppeaasta alguses oli tunniplaan väga muutuv, mis selle põhjustas. 

Liina Mihkelson: Põhjus oli selles, et kaks õpetajat lahkusid töölt vahetult enne õppeaasta 

algust ja asenduste organiseerimine võttis aega ja sellest tulenevalt oli tõesti palju muudatusi. 

Riine Urbala: Tunniplaanis on mõnel päeval väga palju ja teisel päeval jälle väga vähe tunde. 

Kas seda ühtlustada ei saaks? 

Liina Mihkelson: See tuleneb sellest, et osad õpetajad saavad meil tunde andmas käia ainult 

teatud päevadel, ning siis ongi mõnel klassil päev tõesti suhteliselt pikk aga hetkel parimat 

lahendust ei ole. 

 

Järgmise koosoleku toimumise ajaks lepiti 25.02.2020 

 

Koosoleku juhataja ja protokollija:          

 

Guido Tellis        

allkirjastatud digitalselt                                                       


