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PROTOKOLL nr. 6/2020
Algus kell 17:00 lõpp 19:20
Juhataja: Guido Tellis
Osalejad: Lisette Uustalu, Andres Aadumäe, Kaja Laur, Maria Laanemäe, Diana Luptova, Riine
Urbala Guido Tellis, Eduard East, Liina Mihkelson, Karis Peetsalu, Külli Nõmmiste, Kadi
Rebban.
Pevakava:
1. eelarve tutvustamine.
2. Kooli kodukorra muutmine.
3. Ülevaade kooli ehitusest
4. kehalise tunnid.
5. koolihoones viibimine pärast tunde - kui kaua ja kus tohib, kui laps
ootab lapsevanemat järele?
6. Liikluskorraldus koolihoone ümber kas on tagatud ohutu liiklemine lastele?
7. Distants ja põimõppe võimalus kodus isolatsioonis viibivale lapsele.
Koosolek:
1. Eelarve tutvustamine.
Direktor tutvustas kooli tuleva õppeaasta eelarvet.
Hoolekogu andis eelarve kohta positiivse arvamuse.
2. Kooli kodukorra muutmine.
Direktor ja arendusjuht tutvustasid kooli kodukorra planeeritud muudatusi. Kuna lõplik sõnastus
ei olnud veel paigas ei saanud hoolekogu avaldada arvamust kodukorra kehtestamiseks. Lepiti
kokku, et kui lõplik sõnastus on paigas annab hoolekogu oma hinnangu elektroonilisi kanaleid
kasutades ilma koosolekut kokku kutsumata.
3. Ülevaade kooli ehitusest
Maria Laanemäe:
Pidades silmas hoone keerulist arhitektuuri ning ruumiprogrammi, Jõhvi Vallavalitsus tellis
põhiprojekti ekspertiisi (et täiendavalt kontrollida üle hoone keerulisemad konstruktiivsed osad
ning sõlmed). Ekspertiis on valmis ning tema tulemuste aluselt projekteerija teeb korrigeerimisi
põhiprojektis.
Ehitushanke kuulutatakse välja olemasolevate graafikute alusel 2020. aasta detsembri kuus
(tingimused on rahastajaga kooskõlastatud).
Hanke tehnilises kirjelduses on toodud, et ehitaja peab esitama vallavalitsusele kasutusloa
taotluse (ehk maja valmimisel) 2022.aasta mail alguseks (mis eeldab, et 2022.aasta septembrist
kool alustab tegevust uues majas).

4. Kehalise tunnid.
Liina Mihkelson: Kehvade ilmastikuoludega viiakse lapsed spordisaali ja ujulasse bussiga.
Paljud lapsed pole seda võimalust lihtsalt kasutanud.
5. Koolihoones viibimine pärast tunde - kui kaua ja kus tohib, kui laps
ootab lapsevanemat järele?
Liina Mihkelson: Kui laps ootab rahulikult aega millal talle järgi tullakse siis ei aja keegi teda
hoonest välja. Probleem tekib siis kui ei osata käituda, nendel lastel palutakse kas rahuneda või
minna õue.
6. Liikluskorraldus koolihoone ümber kas on tagatud ohutu liiklemine lastele?
Guido Tellis: Praegu ei ole lastele sisenemine hoonesse ohutu. Maja ümber pole selgelt eraldatud
jalakäijate ja autoliikluse ala.
Liina Mihkelson: Eraldame siis jalakäijate ja sõiduautode alad kas teemärgisuse või muude
liikluskorraldusvahenditega.
7. Distants ja põimõppe võimalus kodus isolatsioonis viibivale lapsele.
Alustame uuest aastast pilootprojektiga ning pakume kodus olevale kaheksandate klasside
õpilastele võimalust tunnist osa võtta arvuti vahendusel, olenemata põhjusest miks ta kodus peab
olema. Kui tulemused on positiivsed siis järgmisest õppeaastast suurendame klasside arvu kellele
sellist põimõppe võimalust pakume.

Protokollija Guido Tellis

