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PÄEVAKORD:
1. Koolile tulnud vastus KIVA programmiga liitumise suhtes.
2. Koolivorm.
3. JPK arengukava arutelu ja hinnangu andmine. (Saadetud direktori poolt hoolekogu
liikmetele laiali 18.05.2016)
4. Garderoobi ventilatsioon.
5. Eelmise koosoleku protokolli ülevaatamine, parandamine (üks nimi vaja tõsta puudujast
kohalolnuks) ja kinnitamine.
6. Kohapeal tekkinud küsimused.

1. Koolile tulnud vastus KIVA programmiga liitumise suhtes.
Koolile saabus vastus KIVA programmiga liitumise suhtes, SA Kiusamisvaba Kool
tegevjuhtilt Triin Toomesaar´elt, kus antakse teada, et Jõhvi Põhikool on oodatud
kandideerima, et liituda KIVA programmiga. Kandideerimiseks oodati koolilt hiljemalt
13. maiks (k.a) umbes 3000-6000 tähemärgi pikkust motivatsioonikirja, millele on mh
lisatud kinnitused kandideerimisest teadlikkuse kohta koolijuhilt ning lapsevanemate
esindajatelt.
Kooli direktor kinnitas, et motivatsioonikiri esitati koos vajalike kinnitustega.

2. Koolivorm.
Kooli direktor: õppeaastal 2016-2017 on koolivorm vabatahtlik, aga vestlusest esimesse
klassi tulevate lastevanematega on jäänud mulje, et enamus soovib koolivormi soetada.
Kuna kool kompenseerib esimesse klassi tuleva lapse perele pool ostetud koolivormi
hinnast, eeldatakse, et seda ka kantakse. Tulevikus soovib kool järk-järgult üle minna
kohustuslikule koolivormile niimoodi, et alates õppeaastast 2016-2017 kooli tulevatele
esimese klassi lastele kehtiks see kohustuslikus korras kogu kooliaja jooksul.
Eduard East: ühtsel koolivormil on mõtet siis kui vähemalt osad vormi elemendid on
kohustuslikud, näiteks poistel vest ja tüdrukutel pihikseelik, ehk siis ülakeha peaks olema
ühtse vormiga. Ma arvan, et juhul kui koolivorm on kohustuslik, siis tavapäeval selle
mittekandmise eest, näiteks juhul kui vorm on hetkel pesus ja teist vormi ei ole, ei tohiks
laps saada märkust, küll aga peaks kandmise kohustus kindlasti olema kooli ühisüritustel.
Guido Tellis: Panen hääletusele hoolekogupoolse ettepaneku koolile: võtta koolivorm
kohustuslikus korras kasutusele õppeaastast 2017-2018 ning see kehtiks esimesele ja
teisele klassile ning sealt edasi kõikidele esimesse klassi tulevatele lendudele.
Hääletus: poolt 7, vastu 2, erapooletuid 1.
Ettepanek hoolekogu poolt vastu võetud.
3. JPK arengukava arutelu ja hinnangu andmine.
Kooli direktor tutvustas valminud arengukava.
Eve Kottise: Minu arvates peaks arengukava olema täiuslikum ja selles peaksid olema
konkreetsed mõõdikud, lisaks peaksid seal kajastama näiteks koolivorm ja KIVA.
Eduard East: Täiuslikum arengukava on kasulikum just koolile endale, kuna valla poolt
kinnitatuna on see garantii, et seal seatud eesmärkide täitmiseks võetud kohustused
saavad ka täidetud.
Teet Enok jagas laiali kaasa võetud erinevate koolide arengukavasid.
Kooli direktor: Arengukava koostamise töörühma oli kooli poolt kaasatud kõikide
ainekomisjonide esindajad, valminud arengukava on meie ühise töö tulemus. Ka
haridusministeeriumi poolt on kinnitatud, et arengukava ei pea olema väga detailne.
Ühiselt otsustati, et kooli direktor kutsub vähemalt ühe korra kokku arengukava
koostanud komisjoni ning hoolekogu esindab seal Eve Kottise, ning seekord veel
hoolekogupoolset seisukohta arengukava kohta ei anta.
4. Garderoobi ventilatsioon.
Kooli direktor: Peale tunneli ehitust garderoobi ventilatsioon paranes. Hetkel kool enamat
teha ei saa. Ootame et vald leiab raha esmalt ventilatsiooni projekti koostamiseks ja
seejärel ka töödeks.

Robert Pärnpuu: Mina küll ei saaks öelda, et garderoobis ventilatsiooniga probleeme on,
kuigi ma kasutan garderoobi iga koolipäev, võibolla varem oli, aga enam küll ei ole.
Nii vallavanem Eduard East kui volikogu esimees kinnitasid, et hetkel on vallas kokku
lepitud, et fondide avanedes tehakse kõigepealt remont Jõhvi Vene Põhikoolis ja seejärel
meie koolis. Sellest tulenevalt ei ole hetkel remondi aega võimalik öelda.
5. Eelmise koosoleku protokolli ülevaatamine, parandamine.
Guido Tellis: Eelmisse protokolli on tulnud minu vea tõttu kaks viga sisse. Esiteks EppEvely Velvelt Sügis on märgitud ekslikult puudujaks, kuigi osales koosolekul ning punkti
2 all olevad õiged hääletustulemused on järgnevad: poolt 8, vastu 2.
Ühiselt otsustati, et eelmise (25.02.2016) hoolekogu koosoleku protokolli paranduste
sisseviimine on õigustatud.
6. Kohapeal tekkinud küsimused.


Teet Enok: Teen veelkord ettepaneku kaasata hoolekogu koosolekute
protokollimiseks võimalusel kooli sekretäri.

Ühise arutelu käigus leiti, et ettepanek on mõistlik, kuna vastasel korral on protokollijal
raske koosolekust 100 % osa võtta.
Kooli direktor: Olen nõus, et sekretär võimalusel protokollib, aga kool endale seda
kohustust ei võta, kui sekretäril ei ole võimalik koosolekul osaleda. Praegu ei ole see ka
kooskõlas kooli põhimäärusega, kus on kirjas, et protokollija valitakse hoolekogu
liikmate hulgast.
Guido Tellis: Lepime siis kokku, et võimalusel kaasame protokollija, kui ei, siis
protokollivad hoolekogu liikmed kordamööda ise.


Teet Enok: Teen ettepaneku kaasata valla hariduskomisjoni liikmeks Guido Tellis,
siis on seal esindatus ka JPK hoolekogu poolt kuna JVPK hoolekogust on komisjonis
vallavolikogu liige Vadim Jerjomenko.



Teet Enok: Lastevanematelt on tulnud infot, et esimesse klassi registreerimise
keskond oli avatud ka enne määratud tähtaega, kas seoses sellega sai keegi end varem
registreerida?
Liina Mihkelson: Et anda kõigile ühine alus kooliga liitumiseks, määrati aeg, alates
millest võetakse vastu avaldusi esimesse klassi astumiseks. Enne seda kellaaega
esitatud avaldused läksid järjekorras viimaseks (juhul kui ei tehtud uut taotlust).
Samas leian, et avalduse esitamise aeg on ületähtsustatud, kuna klassid komplekteerib
põhikirja alusel ikkagi kooli juhtkond.
Annika Neiland: See kellaaeg, millal registreerimine avatakse (00:00), tuleks ära
muuta. Loogilisem oleks kui registreerimine avatakse hommikul kella 8:00-st.



Teet Enok: Teen ettepaneku teha kolmeliikmeline komisjon, mis kontrolliks
vastuvõtuprotseduuride õigsust.
Liina Mihkelson: Ma ei mõista seda pidevat kahtlustust, et kool midagi susserdab,
varjab ja valetab. Kõik on avalik ja kontrollitav. Saabunud avaldused on välja
prinditud, nendele on lisatud kellaajad, millal need saabusid ja võimalusel võetakse
lastevanemate soove arvesse. Aga vastavalt kooli põhimäärusele komplekteerib
klassid siiski kool.



Teet Enok: kas on õige info, et kõik avaldused ei olnud digitaalselt allkirjastatud.
Liina Mihkelson: See on tõsi, kuna ka kooli kodulehelt registreerides ei nõuta ID-ga
sisselogimist.
Eduard East: Kui kooli põhimääruses on kirjas allkirjastamis nõue, peab seda
tulevikus ka jälgima.

Järgmise hoolekogu aja määramine.
Otsustati: 2016.a augustikuu.
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Guido Tellis

