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Koosolekust 

osavõtnud 

hoolekogu 

liikmed 

Guido Tellis Hoolekogu esimees, lapsevanemate esindaja (III 

kooliaste) 

Diana Luptova lapsevanemate esindaja (II kooliaste) 

Kersti Tingas  kooli toetavate organisatsioonide esindaja 

Kaja Laur õppenõukogu esindaja 

Riine Urbala vilistlaste esindaja 

Andres Aadumäe lapsevanemate esindaja (III kooliaste) 

Tea Allikmäe Jõhvi Vallavolikogu esindaja 

Maria Laanemäe Jõhvi Vallavalitsuse esindaja 

Koosolekule 

kutsutud (kooli 

esindajad) 

Liina Mihkelson direktor 

Jaak Saar arendusjuht 

Kersti Smorodina õppejuht 

Koosolekult 

puudunud 

hoolekogu 

liikmed 

Sirli Tammiste lapsevanemate esindaja (I kooliaste) 

Artur Tžuzas õpilasesinduse esindaja 

 

Päevakorra 

punktid: 

1) Arengukava täiendamine 

2) Kodukord 

3) Hoolekogu töökord 

4) Jooksvad küsimused 

 

Arutelu/ 

seisukohad 

1) Kooli arendusjuht Jaak Saar  tutvustas kooli visiooni arengukava uuendamise osas: 

fookuses on ettevõtliku kooli hõbetaseme saavutamine ning õpilaste 

ettevõtluspädevuste arendamine.  

Tea Allikmäe tutvustas 26. jaanuaril 2023 Jõhvi Vallavolikogu poolt kehtestatud 

määruse versiooni, mis puudutab Jõhvi valla hallatavate asutuste arengukava 

koostamist/uuendamist. Muudetud määruse kohaselt asutuse arengukava koostatakse 

ja see peab kehtima vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Asutuse juht esitab 

hoolekogu või nõukogu ja vallavolikogu vastava komisjoni arvamustega arengukava 

eelnõu projekti ametiasutusele hiljemalt 30. aprilliks. 

Protokollija märkus: Määruse täistekstiga saab tutvuda Riigi Teatajas  

(https://www.riigiteataja.ee/akt/401022023012)  

Tea Allikmäe soovitas kajastada/vaadata üle kooli uues arengukavas järgmised  

väljakutsed: eestikeelesele õppele ülemineku mõju Jõhvi Põhikooli arengule, uue 

koolimaja võimalused õppetöö mitmekesistamiseks/kaasajastamiseks. Kasuks tuleb ka 

pikaajalise ning lühiajalise tegevuskava koostamine. 

 

2) Kooli arendusjuht Jaak Saar tutvustas kooli uue kodukorra tööversiooni. Koolis 

nutiseadmete kasutamise kord tekitas elava arutelu hoolekogu liikmete seas. 

Hoolekogu liikmed jäid seisukohal, et olemasolev dokument on  liiga  detailne ja 

sisaldab ebaolulist. .  

Maria Laanemäe tegi ettepaneku dokumendi lõpliku versiooni vormistamisel kasutada 

sisukorda (teemade kaupa), mis lihtsustab   dokumendi kasutamist.  

Jaak Saar võttis ettepanekud teadmiseks, teeb kodukorra tööversioonis muudatused. 

Kinnitas, et hoolekogule esitatud kodukord on tööversioon, muudatusi võib  lisanduda.   

https://www.riigiteataja.ee/akt/401022023012


Kersti Smorodina sõnul, kodukorra sisu põhjal koostöös õpilastega tehakse lühikesed 

videod (temaatilised), mida hakatakse näitama kooli koridorides paigaldatud info 

ekraanidel (õppurite teadlikkuse tõstmiseks). Plaanis teha/ võtta kasutusele ka 

temaatilised piktogrammid. 

 

3)  Jõhvi Vallavolikogu veebruarikuu  istungile on esitatud eelnõu, millega 

kehtestatakse hoolekogude moodustamise ning töökorra uus redaktsioon. Tea 

Allikmäe ja Maria Laanemäe tutvustasid peamisi muudatusi, mis leidsid kajastust uues 

versioonis: 

• põhikooli hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli 

toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi lisaks koolitöötajatele kuuluda ka 

volikogu või valitsuse liikmete hulka; 

• eristatud on lapsevanemate esindajate valimine erinevates haridusasutustes – 

põhikoolides, lasteasutuses ja huvikoolides; 

• lihtsustatud on vilistlaste esindajate valimist; 

• täpsustatud on kooli toetavate organisatsioonide esindajate ning vallavolikogu 

ja -valitsuse esindajate valimise ja hoolekogu koosseisu muutmise protseduuri 

ning esindajate andmete esitamise tähtaegu; 

• eraldi on eelnõuga sisse toodud hoolekogu liikmete volituste kestus; 

• hoolekogu töökorrast on välja jäetud sätted, mida ei ole senini järgitud ning 

milleks puudub vajadus ning täpsustatud töövormi, lisatud on  veebikoosoleku 

võimalus; 

• hoolekogude korraliste koosolekute läbiviimise ajad on viidud kooskõlla 

eriseadustega ning täpsustatud on protokolli sisu nõudeid ja avalikustamise 

viise; 

• välja on jäetud hoolekogude aruendekohustus vallavalitsuse ees. 

 

4) Liina Mihkelson teavitas hoolekogu liikmeid kooli plaanidest viia sisse muudatused 

kooli õppekavasse. Õppekava uuendamine on tingitud nii riigipoolt kehtestatud 

nõuetega kui ka kooli arengukavast. Kool planeerib rakendada kujundava hindamise 

meetodi õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamisel: praktikas see hakkab tähendama 

seda, et käitumisega ning hoolsusega seotud hinded pannakse aasta lõpus õpetaja 

sõnalise hinnanguna (antud hinnangu koostamisel võetakse arvesse ka aine õpetajate 

hinnangud õpilase käitumisele ning hoolsusele). Kooli juhtkonna liikmete sõnul, antud 

muudatus oli arutatud õpetajatega ning sai heakskiidu. 

Tea Allikmäe esitas küsimuse hinnete parandamise võimaluse osas: mõned kooli 

õpetajad lubavad  hinnet „kolm“ parandada, mõned mitte. Miks on erinev käitumine?  

Liina Mihkelson vastas, et kool lähtub põhimõttest, et õpilane peab saama ükskõik mis 

hindeid parandada, sest oluline, et laps omandaks vajalike teadmisi ning oskusi. 

Järelevastamine ehk hinnete parandamine suurendab õpetajate koormust, mistõttu 

mõned õpetajad (eriti vanema generatsiooni) pooldavad ainult mitterahuldavate 

hinnete parandamist. Kool (omalt poolt) üritab sellist suhtumist muuta ning teeb 

muudatusi töökorralduses, mis võimaldavad muuta järelevastamise protsessi 

võimalikult paindlikumaks ning sobivamaks nii õpilasele kui ka õpetajale. Ühe 

lahendusena kool planeerib sellise variandi, et kord nädalas õpilased, kes soovivad oma 

hindeid parandada saavad järele vastata selleks ettenähtud klassis valveõpetaja 

juuresolekul. 

 

Otsused 1. Kool moodustab arengukava koostamise töörühma ning kaasab töösse 

hoolekogu esindajat. 

2. Kool koostab kodukorra lõpliku versiooni (sisukorraga ning senisest 

lühendatud kujul) ning esitab hoolekogu liikmetele tutvumiseks järgmise 

koosoleku ajaks.  



3. Kool koostab muudetud õppekava kavandi (ning esitab hoolekogu liikmetele 

tutvumiseks) järgmise õppeaasta alguseks. 

 

Allkirjad: 

 

 

 

 

Hoolekogu esimees                                        Protokollija  

Guido Tellis                                                   Maria Laanemäe 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                              /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 


