Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 5/2018
Toimumise koht ja aeg: Jõhvi Põhikool, 5 november 2018 kell 17:00-18:30
Osalenud hoolekogu liikmed: Kaja Laur, Maarika Tarum, Sireli Veri, Andres Aadumäe, Riine
Urbala, Maria Laanemäe, Eduard East, Guido Tellis
Puudusid: Toomas Nõmmiste,
Kutsutud: JPK Direktor Liina Mihkelson, JPK huvijuht Liivi Jõemets, Külli Nõmmiste
Koosoleku juhataja: Guido Tellis

Päevakord:
1. Õppekäikude rahastamine
2. Kooli eelarve projekti tutvustus ja hoolekogu poolse arvamuse andmine(PGS § 73 p.11
lõige 10)
3. Kooli sünnipäev
4. Hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine
5. Hoolekogu töö ülevaade õppeaastal 2017-2018
6. Jooksvad küsimused

1. Õppekäikude rahastamine – Liina Mihkelson
Direktor Liina Mihkelson: Hetkel kehtib koolis kord kus kool maksab ühe klassi eest kolm
õppesõitu aastas ning söögiraha ja piletite hinnad tasub lapsevanem. Nüüd on tekkinud
ühel lapsevanemal küsimus miks ei tasu kool ka söögi ja piletite eest. Kui me peame kõige
eest tasuma siis saame lubada vaid ühe õppesõidu aastas. Milline on hoolekogu seisukoht.
Hoolekogu seisukoht: Toetada senist süsteemi mille puhul on klassil võimalik teha
õppeaasta jooksul kolm õppealast väljasõitu mille tasub kool ning piletid ja söögiraha
tasuvad lapsevanemad. Vajadusel saab lapsevanem taotleda raha õppekäigu tasumiseks
kooli poolt. Selleks on raha olemas. Kui õpilane ikkagi ei saa minna siis on sellel päeval
koolis.

2. Kooli eelarve projekti tutvustus ja hoolekogu poolse arvamuse andmine
Direktor Liina Mihkelson tutvustas kooli eelarve projekti.
Liina Mihkelson: Kulude realt on seekord puudu kulutused kooli autole, selle tagastasime
liisingufirmale ja edaspidi maksame isikliku autu kasutamise eest tasu. Valla poolt
eraldatud raha on võrreldes eelmise aastaga 38 000 eurot vähem. Tegin taotluse et saada
lisaraha direktori asetäitja majandusalal koha taastamiseks ja kokkadele lisaraha
maksmiseks kuna toitlustavad ka gümnaasiumi. Samuti tegin vallale ettepaneku ujula
üleandmiseks spordikoolile.
Otsus: Hoolekogu andis eelarve projektile pooldava hinnangu.
3. Kooli sünnipäev - Liivi Jõemets
Liivi Jõemets: Tegemist on vilistlaste kokkutulekuga mis toimub 11. mail. Kuna
gümnaasiumi osa meie koolis enam ei ole toimub lihtsalt vilistlaste kokkutulek.
Toimub kontsertaktus kontserdimajas ja seejärel pidu koolis ning lisaks veel reedesel
päeval(10 mai) kooli laulu ja tantsupidu. Töö ürituse kallal käib, hetkel on kõik kontrolli
all. Tuleb ka kooli auvilistlase nimetamine.
Riine Urbala: Kas vilistlaste poolt on abi vaja. Liivi Jõemets: Kui pakutakse head abi siis
ikka on vaja. Pöörduda võib otse minu(Liivi Jõemets) poole.
4. Hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine – Guido Tellis
Hoolekogu esimees tutvustas ettevalmistatud hoolekogu tööplaani.
Otsus: Hoolekogu kinnitas õppeaasta 2018-2019 hoolekogu tööplaani (lisatud manusena,
Lisa 1)
5. Hoolekogu töö ülevaade õppeaastal 2017-2018
Hoolekogu esimees tegi ülevaate hoolekogu tööst õppeaastal 2017-2018 (lisatud
manusena, Lisa 2)
6. Jooksvad küsimused
Eduard East tutvustas „Jõhvi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude moodustamise
kord ja töökord“ määruse eelnõu ja sellega seotud „Jõhvi Põhikooli põhimääruse
muutmise” määruse eelnõu.
Mõlemad eelnõud oli eelnevalt hoolekogu liikmetele tutvumiseks saadetud.

Hoolekogu liikmed arutasid mõlemaid eelnõusid (esitas täpsustavaid küsimusi), esitasid
enda ettepanekud ja kiitis mõlemad eelnõud heaks.
Liina Mihkelson: 15 novembril kell 17:00 toimub lastevanemate üldkoosolek.
Maria Laanemäe: Hoolekogu esimees saatis mulle meili hoolekogu liikmete koolituse
kohta. Otsustasime, et odavam on endale see koolistus sisse osta, kui hakata hoolekogu
liikmeid ükshaaval sellele koolitustele saatma. Annan teada kui oleme koolitusaja teada
saanud.

Järgmise koosoleku toimumise ajaks lepiti 4. veebruar 2019.

Koosoleku juhataja ja protokollija:
Guido Tellis
allkirjastatud digitalselt

