
Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 3/2017 

Toimumise koht ja aeg: Jõhvi Põhikool, 28 august 2017 kell 17:00-18:30 

Osalenud hoolekogu liikmed: Guido Tellis, Epp- Evely Velvelt Sügis, Teet Enok, Ingar Dubolazov, 

Andres Aadumäe. 

Puudusid: Toomas Nõmmiste, Kaja Laur, Liivi Jõemaa, Riine Urbala 

Kutsutud: Liina Mihkelson 

Volikiri : Riine Urbala - Guido Tellis nimele 

Koosoleku juhataja: Guido Tellis 

 

PÄEVAKORD: 

1. Noorsoopolitsei esindaja sõnavõtt – kooli turvalisus 

2. Kooli valmisolek õppeaasta alguseks 

3. Hoolekogu nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks klassides (PGS § 26 lõige 3, 

PGS § 73 lõige 1 punkt 4) - 5.A-27, 5B-27, 8A-25, 8B-26, 9A-27, 9B27. 

4. Valimisteaegne propaganda koolis – millised reeglid kool kehtestab 

5.  Hoolekogu tööplaani koostamine  

6. Muud küsimused 

 

1. Noorsoopolitsei esindaja sõnavõtt – kooli turvalisus 

Kuna noorsoopolitseinik Aili Tambi ei saanud seekord osaleda, jäi sõnavõtt ära, aga ta lubas 

tulla esinema ettekandega lastevanemate üldkoosolekul. 

2. Kooli valmisolek õppeaasta alguseks 

Liina Mihkelson: Üldises plaanis on kõik hästi. Koolis on sellest õppeaastast tööl kaks 

õppealajuhatajat, Külli Nõmmiste 0,75 kohta (4-9 klass) ja Kadi Rebban 0,5 kohta ( 1-3 klass). 

Enamuses osas on lõppenud HEV-õpilaste korpuse remont, jäänud on ainult vaheukse vahetus 

(paigaldatakse septembrikuu jooksul). Koostöös vallaga proovime leida vahendeid suvel ära 

lõhutud koolihoone staadionipoolse välisfassaadi parandamiseks.  

Koolis alustab õpetamist uus õpetaja, kes tuli programmi „Noored Kooli“ raames. Ta hakkab 

andma geograafia, ühiskonnaõpetuse ja karjääriõpetuse  tunde. Poiste tööõppetus hakkab 

toimuma koolimajas. Kokkulepe oli sõlmitud uue poiste tööõpetuse õpetajaga, kes aga nüüd on 

ära kadunud (ei vasta kõnedele), aga hädast aitab välja endine õpetaja, kes vähemalt kaks kuud 

saab anda tunde edasi. 

Teet Enok: Kas vald saaks uutele õpetajatele rentida kortereid seniks, kuni vallale kuuluvad 

korterid tehakse elamiskõlbulikuks?  



Ingar Dubolazov: Ma ei oska hetkel seda lubada, uurin järgi. 

 

3. Hoolekogu nõusoleku andmine õpilaste piirarvu suurendamiseks klassides (PGS § 26 

lõige 3, PGS § 73 lõige 1 punkt 4) - 5.A-27, 5B-27, 8A-25, 8B-26, 9A-27, 9B27. 

Liina Mihkelson: nimetatud klassides toimuvad enamus tunde taseme järgi gruppides, seega on 

õpilastele tagatud head õppetingimused, ma ei näe vajadust hakata neid klasse lõhkuma. 

Hääletus: 9 poolt, 0 vastu. Otsus: hoolekogu andis nõusoleku õpilaste piirarvu suurendamiseks 

eelpool nimetatud klassides. 

4. Valimisteaegne propaganda koolis – millised reeglid kool kehtestab 

Liina Mihkelson: Koolis on valimiste ajal keelatud igasugune valimispropaganda ja agitatsioon. 

Ühelgi erakonnakonnal, valimisliidul ega üksikkandidaadil ei lasta koolis agitatsiooni läbi viia. 

Selline tegevus on keelatud ka õpetajatel ja kooli juhtkonna liikmetel, kes kandideerivad KOV 

valimistel.  

5. Hoolekogu tööplaani koostamine 

Ühiselt otsustati, et õppeaastal 2017-2018 toimuvad koosolekud oktoobris, veebruaris, mais ja 

augustis, iga kuu teisel esmaspäeval algusega kell 17:00. 

Kinnitati plaan põhiteemadega: 

Oktoober – eelarve ülevaatus, hädaolukorra lahendamise plaani ülevaatus, hoolekogu töö 

kokkuvõtte 

Veebruar- koolivaheaegade kinnitamine, EV100, kooli sünnipäev 

Mai – ülevaade KIVA programmist 

August – kokkuvõtte eelmisest õppeaastast, nõusoleku andmine õpilaste piirarvu 

suurendamiseks klassides, hinnangu andmine huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu 

vajaduse ja töökorralduse kohta, arvamuse andmine kooli õppekava kehtestamiseks ja 

muutmiseks 

6. Muud küsimused 

Guido Tellis: Kool soovib muuta tunnijaotuse plaani valikainete osas selliselt, et 3. klassist alates 

hakatakse õpetama informaatikat. Palun anda hoolekogu liikmetel oma arvamus. Otsus: Kõik 

hoolekogu liikmed toetasid seda muudatust. 

Minule on laekunud kaks avaldust hoolekogust lahkumise kohta. Maarja Raud alates 

25.08.2017 ja Robert Pärnpuu alates 28.08.2017. Maarja lahkub, kuna tema lapsed jätkavad 

haridusteed teises koolis ja Robert jätkab oma haridusteed Jõhvi Gümnaasiumis. Lisaks neile 

peab hoolekogu liikmete hulgast lahkuma Liivi Jõemets, kes on hoolekogus toetava 

organisatsiooni liikmena, kuid ta on kooli töötaja (PGS § 73 lõige 8). 



Liina Mihkelson: Sellel õppeaastal kestab pikapäevarühm kella 17:00-i. Selle eelduseks on see, 

et vanemad panevad lapsele kaasa lisatoidu. Koolis saab laps viimast korda süüa kell 13:00 ning 

kui laps soovib olla pikapäevarühmas lõpuni, jääb sinna vahele liiga pikk paus ilma söömata.  

Koolis jätkavad samad huviringid, mis eelmiselgi õppeaastal: koorilaul, rahvatants, robootika, 

keeleringid, ilmselt jätkab ka üldarendav spordiring ning võib-olla lisandub veel üks tantsuring. 

Teet Enok: Kuidas toimus sellel aastal vastuvõtt esimesse klassi?  

Liina Mihkelson: Vastavalt kehtestatud korrale. Vanemad said teha avalduse, millise 

klassijuhataja klassi nad soovivad oma last panna, aga lõpliku otsuse tegi vastav komisjon. 

 

Järgmise koosoleku toimumise ajaks lepiti kokku 10. oktoober. 

 

Koosoleku juhataja ja protokollija:          

                                           

Guido Tellis        

allkirjastatud digitalselt                                                       


