Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1/2020
Toimumise koht ja aeg: Hariduse 5, Jõhvi, Ida-Virumaa, Eesti, 25. Veebruaril 2020 kell 17:00
Osalenud hoolekogu liikmed: Kaja Laur, Maarika Tarum, Andres Aadumäe, Eduard East,
Guido Tellis
Puudusid: Maria Laanemäe, Riine Urbala,
Kutsutud: JPK direktor Liina Mihkelson, Külli Nõmmiste ja Kadi Rebban
Koosoleku juhataja: Guido Tellis

Päevakord:
1. Arvamuse andmine JPK Kodukorra muutmise kohta (PGS § 73 lõige (11) punkt 7annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks)
2. Ülevaade programmist „Ettevõtlik Kool“ – Kadi Rebban
3. Kooli eelarve ülevaatus
4. Jooksvad küsimused
1.. Arvamuse andmine JPK Kodukorra muutmise kohta
Õppeala juhataja Külli Nõmmiste tutvustas muudatusi kodukorras. Muutus kodukorra lisa:
„Jõhvi Põhikooli töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise kord“
Hoolekogu andis kodukorra muudatustele oma pooldava seisukoha.
JPK Kodukord on nähtaval kooli kodulehel.
Tunnustamise kord on lisatud protokolli juurde: Lisa 1
2.. Ülevaade programmist „Ettevõtlik Kool“
Õppealajuhataja Kadi Rebban tegi ülevaate koolipoolsetest tegevustest selles programmis.
Kadi Rebban: oleme taastanud Ettevõtliku Kooli baastaseme. Lootsin, et saame selle 1
õppeaastaga, tegelikkuses kulus 2 õppeaastat, sest osa andmeid jäi esimesel aastal puudu.
Plaanis on liikuda edasi hõbetaseme poole, selleks läheb vaja samuti 2 õppeaastat, et meil
oleksid kolme aasta võrdlusandmed olemas.
Varem oli Ettevõtliku Kooli programmil ainult koordinaator, kes kõigega kooli poolt tegeles,
aga alates sügisest on kinnitatud koolis Ettevõtliku Kooli meeskond, kes sellesse töösse
panustab.

Meie õpetajad on aktiivsed ning võtavad osa erinevatest ettevõtlikkust toetavatest
programmidest, näiteks kutsuvad õpetajad aktiivselt tundidesse külalisi, käivad ise ettevõtteid
ja asutusi külastamas, võetakse osa ka e-külalistundidest, oleme võrgustiku Tagasi Kooli liige
jne. Püüame suunata õpilasi ise tegutsema ja organiseerima, soovime, et õpilasesindus oleks
koolis aktiivne ja toimetaks iseseisvalt.
Meil on koolis ka palju aktiivseid lapsevanemaid, kes alati kooliga koostööd teevad.
3.. Kooli eelarve ülevaatus
Liina Mihkeldon: Eelarve jäi samaks nagu eelmisel ülevaatusel. Muutus vaid see, et nüüd
eraldame õppekäikudeks raha laste arvu järgi klassis. Sellel aastal saab õpetaja kasutada lapse
kohta 50 eurot.
Lisaraha taotlust, mille kool vallale esitas, ei rahuldatud.

Järgmise koosoleku toimumise ajaks lepiti 04.05.2020

Koosoleku juhataja ja protokollija:

Guido Tellis
allkirjastatud digitalselt

