
 

Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosolek      16.08.2022 

PROTOKOLL nr. 3/2022 

Toimumise aeg ja koht: 16.08.2022 kell 17:00 Jõhvi Põhikool 

 

 

Juhataja: Guido Tellis 

Protokollija: Guido Tellis 

Kohapeal osalesid:Maria Laanemäe, Kaja Laur, Diana Luptova, Kersti Tingas, Riine Urbala, Sirli 

Tammiste, Liina Mihkelson, Jaak Saar, Kersti Smorodina, Tea Allikmäe, Guido Tellis 

 

Päevakord: 

1. Ülevaade uue koolihoone ehitusest - Maria Laanemäe 

2. Arutelu:  PGS § 73 lõige (11) punkt 4 teemal (hoolekogu annab nõusoleku suurendada 

erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis) 

3. Jooksvad küsimused 

Koosolek: 

 

1. Ülevaade uue koolihoone ehitusest 

Maria Laanemäe: Hetkel kulgeb ehitus plaanipäraselt ja valmimise tähtajaks on hetkel 12.12.2022 

Mööbli hange on läbi viidud ja sellega ei tohiks probleeme olla.  

Kuna ehitus läks kallimaks siis oleme pidanud paljuski loobuma õueala ehitusest. 

Jaama 10 hoone rendilepingut pikendatakse 2022/2023 õppeaasta lõpuni. Lepingut saab enne 

tähtaja lõppu lõpetada. Vajalik on kindlustada ruumide olemasolu ootamatute olukordade jaoks. 

Ehitusturul toimuvat ei saa ette näha. Hetkeseisuga saame peale jõuluvaheaega alustada õppetööga 

uues majas. 

 

2. Arutelu:  PGS § 73 lõige (11) punkt 4 teemal (hoolekogu annab nõusoleku suurendada 

erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis) 

Liina Mihkelson: Taotlen hoolekogu nõusolekut, et suurendada õpilaste piirarvu: 

III A ja B - 27. õpilaseni klassis 

IV A ja B - 25 õpilaseni klassis. 

Piirarvu tõstmise vajaduse põhjused : 

1) Õpetajate palgaraha puudus (tekib siis kui klassis on alla 24. õpilase) 

2) Õpetajate puudus 

3) Klassiruumi puudus 



Osad hoolekogu liikmed jäid seisukohale, et kui anda nõusolek piirarvu suurendamiseks siis võib 

tekkida puudujääk õppekvaliteedis, just III A ja B klassis. Arvestada tuleb ka klassides olevate 

õpilastega, nende toimetulekuga õppetöös. 

 

Liina Mihkelson: Plaanime panna III A ja B klassi abiõpetaja, et õpetaja koormust vähendada 

Hoolekogu otsus:  

1. Anda luba suurendada õpilaste piirarvu III A ja B klassis 

Poolt: 5, vastu 3 

2. Anda luba suurendada õpilaste piirarvu  IV A ja B klassis 

Poolt: 8, vastu 0 

 

Jooksvad küsimused: 

1)Liina Mihkelson: Soovin kirjalikul moel kinnitust, et kool saab kasutada õppetööks spordikoolile 

üle läinud ruume. 

Maria Laanemäe: ma vaatan kuidas selle vormistada saan, hetkel on kindel, et ruume te kasutada 

saate. Tõsi on, et  see ei ole kirjalikult vormistatud. 

2) Kersti Smorodina: Soovime hoolekogu nõusolekut, et muuta kahte kehtestatud koolivaheaega. 

1. Talvevaheaega soovime lühendada kahe päeva võrra nii, et see kestaks 24. detsember 

2022. a kuni 8. jaanuar 2023 a. (ministri määrusega on sätestatud: 22. detsember 2022. a 

kuni 8. jaanuar 2023) 

2.  Suvevaheaega soovime pikendada kahe päeva võrra nii, et see kestaks: 12. juuni 2023. 

a kuni 31. august 2023. a. (ministri määrusega on sätestatud: 14. juuni 2023. a kuni 31. 

august 2023. a) 

Hoolekogu otsus: Poolt - 8 vastu – 0 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 3. oktoobril 2022. 

 

 

 

Koosoleku juhataja ja protokollija:     

Guido Tellis      

/allkirjastatud digitaalselt/       

 

 

 

 


