
Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosolek      31.08.2020 

PROTOKOLL nr. 5/2020 

(Zoomi vahendusel) 

 

Algus kell 12:00 lõpp 12:45 

 

Juhataja: Guido Tellis 

Protokollija  Guido Tellis 

Osalejad: Liina Mihkelson, Kaja Laur, Maris Toomel, Maarika Tarum, Andres Aadumäe, 

Diana Luptova, Eduard East 

Puudusid: Riine Urbala, Darja Nikolajeva 

 

Päevakord: 

1. Õpilaste arvu suurendamine klassides III a - (26 õpilast) ja IIX b - (25 õpilast) (§ 

73.  lg11 pt 4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu 

klassis) 

2. Õppeaasta algus 

3. Jooksvad küsimused. 

  

Koosolek: 

1. Õpilaste arvu suurendamine klassides III A  ja IIX B 

 

Liina Mihkelson: Palun hoolekogult nõusolekut õpilaste arvu suurendamine klassides III a 

- 26 õpilast ja IIX b - 25 õpilast. 

Otsus: Hoolekogu andis koolile nõusoleku suurendada nimetatud klassides õpilaste 

piirarvu (poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud). 

 

2. Õppeaasta algus.  

 

Guido Tellis: Maris Toomel, tee palun ülevaade kujunenud olukorrast ja vastuvõetud 

otsustest valla tasandil eelkõige huvikoolide ja põhikoolide seisukohast. 

 

Maris Toomel: 

 

Suheldes terviseameti ida regionaalosakonna juhatajaga, siis nende soovitus on koolide 

algus edasi lükata, sest maakonnas on jälgimisel enam kui 700 inimest, neist üle 90 on 

haigestunud. Jõhvis haigestunud pea 30 inimest. 

Kuigi Jõhvis ei lisandunud viimase ööpäevaga uusi juhtumeid, ei tähenda see, et viiruse 

leviku oht on kadunud. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja ennetamiseks vallas jäävad 

algaval nädalal kehtima seni (kuni 07.09.2020) kehtestatud piirangud, kõik hallatavad 



asutused järgivad rangelt Terviseameti soovitusi, ära jäetakse kaks selleks nädalaks 

kavandatud avalikku üritust: 05. septembril 2020 Ida-Virumaa II pärimusfestival 

„Pärimuse Pundar” Jõhvi tänavakontsert Jõhvi Muusikaväljakul ja 06. septembril 2020 

Tammiku rahvamajas ja Pauliku külas Tammiku hiie päeva korraldamine.Kui 

epidemioloogiline olukord Jõhvi vallas võimaldab, alustatakse õppetööd valla põhi- ja 

huvikoolides kontaktõppe vormis alates 7. septembrist 2020. 

 

Otsus: Arutelu käigus jõuti ühisele otsusele, et kool võib õppetööga alustama 7. 

septembrist kontaktõppe meetodil ja edasised otsused tegema jooksvalt lähtudes 

kujunenud olukorrast ning informeerima hoolekogu muudatustest õppevormides. 

 

3. Jooksvad küsimused. 

 

Diana Luptova – Kas kõik õpetajad on olemas? 

Liina Mihkelson – Ja, kõik on olemas. Läbirääkimised käivad veel psühholoogiga, loodan, 

et saame ka selle koha täidetud. 

 

Maarika Tarum – Milline on seis HEV ja väikeklassidega? 

Liina Mihkelson – HEV lapsed lihtsustatud – ja toimetuleku õpe õpivad kõik Päikesekiires 

ja väikeklassidel on igal ühel oma ruum ja õpetaja. 

 

Liina Mihkelson – Kuna oleme asenduspinnal ei ole meil võimalik pakkuda õpilastele, 

järgneval kahel aastal, nn „hommikuputru“. Tulenevakt sellest, oleme pikapäeva 

söögi maksumuse hoidnud ühel tasemel (30 senti) juba 5. aastat, siis sellest 

õppeaastast tõstame hinna 70ne sendile korra eest, osalt ka sellest, et peame ostma 

nn. valmistoitu. Tulenevalt olukorrast võimaldame pikapäevasööki ainult 1. ja 2. 

klassile. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 19 oktoober 2020 

 

 

Koosoleku juhataja ja protokollija: 

Guido Tellis    

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 

 

 

 

 


