
Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosolek     30.08.2021 

PROTOKOLL nr. 5/2021 

Toimumise aeg ja koht: 30.08.2021 17:00-18:15 Jõhvi Põhikool 

 

Juhataja: Guido Tellis 

Protokollija  Guido Tellis 

Osalejad: Kaja Laur, Maria Laanemäe, Kersti Tingas, Andres Aadumäe, Riine Urbala,     

Lisette Uustalu, Guido Tellis 

Etteteatamisega puudusid: Diana Luptova, Eduard East, 

 

Päevakord: 

 

1. Uue koolihoone ehituse ülevaade - Maria Laanemäe 

2. Klasside piirarvu suurendamine - Liina Mihkelson 

3. Seadusega sätestatud koolivaheaegade muutmine - Liina Mihkelson 

4. Kooli valmisolek algavaks õppeaastaks - Liina Mihkelson 

5. Hoolekogu tööplaani kinnitamine – Guido Tellis 

6. Jooksvad küsimused 

 

Koosolek: 

1. Uue koolihoone ehituse ülevaade - Maria Laanemäe 

Maria Laanemäe: Ehitus kulgeb plaanipäraselt, mahajäämust ei ole, suhted on ehitajaga 

konstruktiivsed ja head. Hetkeseisuga usun, et hoone valmib tähtajaks. Hetkel 

tegeleme sisustuse hangete ettevalmistamisega. 

 

2. Klasside piirarvu suurendamine - Liina Mihkelson 

Liina Mihkelson: Palun hoolekogu nõusolekut kahe klassi õpilaste piirarvu 

suurendamiseks. Need on 1 A 25 õpilast (suurendamine ühe õpilase võrra) ja 4 A 

25 õpilast (suurendamine ühe õpilase võrra). 

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus  

§ 73.   Hoolekogu 

    (11) Hoolekogu: 

    4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis; 



Otsus: Kõik hoolekogu liikmed olid taotluse poolt (Diana Luptova ja Eduard East andsid 

enda nõusoleku enne koosoleku toimumist hoolekogu esimehele telefonitsi). 

2. Seadusega sätestatud koolivaheaegade muutmine - Liina Mihkelson 

Liina Mihkelson: Palun hoolekogu nõusolekut kahe koolivaheaja muutmiseks: 

Muuta III vaheaeg  mis on ministri määrusega sätestatud ajavahemikule  28. veebruar 

2022. a kuni 6. märts 2022. a nii, et see kestaks 25. veebruar 2022. a kuni 6. märts 

2022. a 

Ning sellest tulenevalt muuta V vaheaeg mis on ministri määrusega sätestatud 

ajavahemikule 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a. nii, et see kestaks  15. 

juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a. 

Sellisel juhul ei peaks lapsed tulema 25. veebruaril kooli ja saaksid pikema vahealja. 

Otsus: Kõik hoolekogu liikmed olid taotluse poolt (Diana Luptova ja Eduard East andsid 

enda nõusoleku enne koosoleku toimumist hoolekogu esimehele telefonitsi). 

4. Kooli valmisolek algavaks õppeaastaks - Liina Mihkelson 

Kool on õppeaastaks valmis. Hetkel on kõik õpetajad on olemas. Õpetajate vaktsineerituse 

tase on hea. 

 

5. Hoolekogu tööplaani kinnitamine – Guido Tellis 

Guido Tellis: Teen ettepaneku, et hoolekogu koosolekud toimuksid järgnevatel 

kuupäevadel: 8. november 2021. a, 7. veebruar 2022. a, 9. mai 2022. a ja 22 august 

2022. a. 

Otsus: Kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed toetasid ettepanekut. 

 

6. Jooksvad küsimused 

Liina Mihkelson: Sellel õppeaastal koolis maski kandma ei pea. Õppilastelt 

vaktsineerimise tõendit ei küsita. Kooliõde vaktsineerib lapsi ainult vanema 

nõusolekul. Loodame vanemate mõistvale suhtumisele, et haiged lapsed jäetakse 

koju. 

 

 

Koosoleku juhataja ja protokollija: 

Guido Tellis    

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 



 

 

 

 


