
Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 2/2017 

Toimumise koht ja aeg: Jõhvi Põhikool, 29 mai 2017 kell 17:00-18:15 

Osalenud hoolekogu liikmed: Guido Tellis, Toomas Nõmmiste, Epp- Evely Velvelt Sügis, Riine 

Urbala, Eve Kottise, Maarja Raud,  Kaja Laur, Teet Enok, Ingar Dubolazov, Liivi Jõema 

Kutsutud külalised: Eduard East, Vivika Nõmme 

Koosoleku juhataja: Guido Tellis 

 

PÄEVAKORD: 

1. Vallavanema poolne ettekanne, direktori vallandamise põhjuste kohta 

2. Agitatsioon koolis 

3. Direktori kohusetäitja ettekanne olukorrast koolis 

4. Hoolekogu liikme valimine direktorit valivasse komisjoni 

5. Kohapeal tekkinud küsimused 

 

1. Vallavanema poolne ettekanne, direktori vallandamise põhjuste kohta 

Vallavanem tõi välja kolm põhilist argumenti miks ta otsustas direktori päevapealt lahti lasta:  

• Puuduv arengukava 

• Puuduvad töövõtulepingud (koristajatega) 

• Puuduvad dokumendid 

Hoolekogu liikmed võtsid saadud info teadmiseks. 

 

2. Agitatsioon koolis 

Guido Tellis – Paljudele lastevanematele, ei meeldinud, et nende alaealiste laste käest küsiti, 

selgitusi jagamata allkirja vallavalitsuse umbusaldamiseks ja seda nii tundide ajal kui ka 

vahetunnis. Lapsed kirjutasid küll alla, kuna neid ähvardati, et vastasel korral ei lõpeta nad 

klassi, aga ise teadmata millele. Kas hoolekogu liikmete arvates on selline teguviis 

aktsepteeritav? 

Ühise arutelu käigus jõuti järeldusele, et tulevikus peab kooli juhtkond vältima selliseid olukordi 

ning selline asi ei tohi korduda. 

 

3. Direktori kohusetäitja ettekanne olukorrast koolis 

Vivika Nõmme – Kool toimib ja kõik mis vaja tehakse ära, raske on, aga peame hakkama saama. 

Kinnitan, et teen enda poolt kõik et lapsed ei tunnetaks juhtkonna vahetust ja see ei häiriks nende 

igapäevategevusi. 

 



4. Hoolekogu liikme valimine direktorit valivasse komisjoni 

Guido Tellis – lisasin antud punkti päevakorda, kuna traditsiooniliselt on hoolekogu esindaja 

direktori valimise komisjonis olnud. Kas ka seekord kaasab vallavalitsus ikka meid, on meil vaja 

enda esindaja valida? 

Eduard East- Ma arvan, et vallavalitsus on kokku pannud piisavalt pädeva komisjoni ja seega 

hoolekogu liiget sinna ei ole vaja.  

Sellest tulenevalt hoolekogu liiget direktori valimise komisjoni ei valitud 

 

5. Kohapeal tekkinud küsimused 

Riine Urbala –Kas üks õpetaja saab olla samaaegselt klassijuhataja erinevatel kooliastmetel? 

Vivika Nõmme – Jah saab, ka meil on järgmisel õppeaastal üks õpetaja klassijuhatajaks kahes 

klassis erinevatel kooliastmetel. 

 

Järgmise koosoleku toimumise ajaks lepiti kokku augusti lõpp. 

 

Koosoleku juhataja ja protokollija:          

                                           

Guido Tellis        

allkirjastatud digitalselt                                                       


