Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1/2018
Toimumise koht ja aeg: Jõhvi Põhikool, 12 veebruar 2018 kell 17:00-18:30
Osalenud hoolekogu liikmed: Aleksei Naumkin, Meelis Tint, Guido Tellis, Epp- Evely Velvelt
Sügis, Andres Aadumäe, Kaja Laur, Riine Urbala
Puudusid: Toomas Nõmmiste, Sireli Veri
Kutsutud: JPK Direktor Liina Mihkelson, Jõhvi VV abivallavanem Riina Sooäär,
õpealajuhatajad Külli Nõmmiste ja Kadi Rebban.
Koosoleku juhataja: Guido Tellis

PÄEVAKORD:
1. Uute hoolekogu liikmete ning Jõhvi VV abivallavanema Riina Sooääre ning õpealajuhatajate
Külli Nõmmiste ja Kadi Rebbani tutvustus.
2. Jõhvi Põhikooli kodukorra ja õppekava muudatustele hoolekogupoolse arvamuse avaldamine
(PGS § 73 lõige 1 p.3 ja p7).
3. Arutelu ja hoolekogupoolsed ettepanekud teemadel - koolipäeva algus, koolivaheajad(kas neli
või viis) ja sõnaline hindamine (mitmenda klassini).
4. Kohapeal tekkinud küsimused.

1. Uute hoolekogu liikmete ning Jõhvi VV abivallavanema Riina Sooääre ning
õpealajuhatajate Külli Nõmmiste ja Kadi Rebbani tutvustus.
Eelnimetatud isikud tutvustasid ennast ja oma plaane.
Riina Sooäär: alates detsembrist 2017 abivallavanema ametis, kureerimise valdkonnad haridus,
kultuur ja sport.
Külli Nõmmiste: Olen Jõhvi Põhikoolis töötanud üle 20 aasta. Õppealajuhatajana
osakoormusega tegelikult juba möödunud aastast. Sellest aastast on minu koordineerida 4.-9.
klassi õppetöö. Loodan, et saan hakkama. Kadist on suur abi, sest temal on pikaajaline kogemus.
Kadi Rebban: Minu vastutusalaks on 1. kooliaste, eelkooli organiseerimine ja koostöö
lasteaedadega ning erinevad projektid, olen ka programmi Ettevõtlik Kool koordinaator koolis.
Eelmisel õppeaastal liitus kool KiVa programmiga ning 1. poolaastal olengi tegelenud KiVa
programmi käivitamisega 1. - 6. klassini.
Novembris osalesin Poolas Erasmus kontaktide seminaril, kus leidsin partneriteks koolid
järgmistest riikidest: Kreeka, Taani, Soome, Hispaania. Plaanis on esitada rahvusvaheline
koostööprojekt teemal sotsiaalmeedia, esitamise tähtaeg on 21.03.2018. Projektiga on võimalik

reisida umbes 12 õpilasel ning 4 õpetajal, teema peab kajastuma ka õppekavas, vanuseaste on
planeeritud 14-16. Pärast projekti esitamist saab vastuse teada juulikuus. Projekti
koordinaatorriik on Taani.
Ettevõtliku Kooli raames oli 1. poolaastal projekt “Üks päev ettevõtjana”, kus meie kool oli väga
aktiivne osaline, projekti olid kaasatud ka erinevad ettevõtted.
2. Jõhvi Põhikooli kodukorra ja õppekava muudatustele hoolekogupoolse arvamuse
avaldamine (PGS § 73 lõige 1 p.3 ja p7).Õpetajate palgakorralduse põhimõtted.
Külli Nõmmiste tutvustas täiendatud kodukorda ja õppekavasi, milles põhilised muudatused
olid:
 kohustuslik koolivorm alates 2016/17 1. klassi astunud õppilastest
 oskus- ja loovainetes 3-6 klassini mitteeristav hindamine
(„arvestatud“/“mittearvestatud“)
 õpilase tunnustamine – 1.-8. klassi õpilase õppeaasta viimase perioodi lõpus õppetööst
vabastamine.
Meelis Tint: Miks kõikidel koolidel ei ole ühesugused õppekavad?
Külli Nõmmiste: Kooli õppekavas sätestatakse eelkõige kooli eripära, see, mille poolest meie
kool teistest koolidest erineb – missuguseid valikaineid õpetatakse, kuidas on jaotatud nö vaba
tunniressurss jms.
Meelis Tint: Teen ettepaneku tuua välja õppekava erisused.
Hoolekogu andis pooldava hinnangu täiendatud kodukorrale ja õppekava muudatustele
3. Arutelu ja hoolekogupoolsed ettepanekud teemadel - koolipäeva algus,
koolivaheajad (kas neli või viis) ja sõnaline hindamine (mitmenda klassini).
Guido Tellis: Praegu on Jõhvi vallas olukord kus JPK ja JVPK on neli vaheaega aga Jõhvi
Gümnaasiumis on viis vaheaega. Sellest tulenevalt puhkavad paljudes peredes lapsed
kevadvaheajal erineval ajal. Ning minu arus on kolmas ja neljas veerand lastele väsitavalt pikad.
Ega seadus niisama ümber ei muudetud ja toodud lisaks üks kevadine vaheaeg, ikka sellepärast,
et vastavalt uuringutele lapsed väsivad liiga ära ja sellepärast lisatigi üks vaheaeg. Ka kooliaja
algus võiks kõikidel meie valla koolidel olla üks, praegu algavad meil tunnid 8:10 aga Jõhvi
Gümnaasiumis kell 9:45.
Sõnalise hindamisega on siis hästi, kuna (vastavalt õppekava muudatustele) kolmandast
kuuenda klassini on nüüd oskus ja loov ainetes sõnaline hindamine.
Milline on valla seisukoht vaheaegade ja kooliaja alguse suhtes?

Riina Sooäär: Ühtset seisukohta ma veel võtnud ei ole, aga kaldun arvama, et põhjus erisuse
tegemiseks koolivaheaegade suhtes ju ei ole. Kuna Jõhvi Gümnaasium ei kuulu vallale ei sa meie
otsustada mis kell nendel tunnid algavad.
Liina Mihkelson: Koolis läbiviidud küsitluse alusel pooldas ligi 60 % vastanutest endist, nelja
vaheajaga korda, praeguse koolipäeva alguse poolt oli aga 2/3 vastajatest.
Meelis Tint: mina ei näe põhjust miks kool peaks olema kinni vanas süsteemis, meil võiksid
vaheajad olla ikka nagu enamustel teistel koolidel, siis saaksid ka meie lapsed koos teistega käia
vaheajal toimuvates teaduslaagrites ja võtta osa muudest sarnastest üritustest , koos teiste koolide
lastega.
Otsustati: kui direktor taotleb vallalt luba seadusest erinevate koolivaheaegade kehtestamiseks,
otsustab hoolekogu selle küsimuse järgmisel koosolekul. Selleks ajaks kujundab kool oma
seisukoha ka kooliaja alguse suhtes.

Järgmise koosoleku toimumise ajaks lepiti kokku 9. aprill 2018.

Koosoleku juhataja ja protokollija:

Guido Tellis
allkirjastatud digitalselt

