Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosolek

8.11.2021

PROTOKOLL nr. 6/2021
Toimumise aeg ja koht: 08.11.2022 kell 17:00 Jõhvi Põhikool
(samuti Zoom vahendusel)
Juhataja: Guido Tellis
Protokollija: Diana Luptova
Osalejad: Kaja Laur, Maria Laanemäe, Kersti Tingas, Andres Aadumäe, Riine Urbala,
Lisette Uustalu, Guido Tellis, Diana Luptova,
Etteteatamisega puudusid: Puudusid: Eduard East
Päevakord:
1. Ülevaade uue koolihoone ehitusest – Maria Laanemäe
2. Hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine – Guido Tellis
3. COVID-19 riskide maandamine praktikas. Kas ja mida tuleks muuta? – Liina Mihkelson
4. Arvamuse avaldamine kooli arengukava kohta
5. Jooksvad küsimused
Koosolek:
1.
Ülevaade uue koolihoone ehitusest
Igal hoolekogu koosolekul on üheks punktiks ülevaade koolihoone ehitustest.
Ülevaate andis Maria Laanemäe vallavalitsuse esindajana:
„Projektijuht esitas koolile tabelid, kuhu tuleb kanda kõikide ruumide (klassiruumid,
tööõpetusklass poistele ja tüdrukutee, söökla jt) sisustusesemed. Kool esitab täidetud tabelid
novembri lõpuks ja Jõhvi vald korraldab hanke sisustusesemetele 01.2022. Selliselt
püsitakse plaanis“.
2.
Hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine
Kinnitati Guido Tellise esitatud hoolekogu tööplaan väikeste täiendustega tööplaanis. 8.11
kinnitatud tööplaan on lisatud kodulehele, Lisa 1.
3.

COVID-19 riskide maandamine praktikas. Kas ja mida tuleks muuta?

Liina Mihkelson andis ülevaate koolis toimuvast: „Kool peab kohanema pidevate
muutustega. Järgitakse Terviseameti juhiseid. 57 lapsevanemat, kes ei luba kiirtesti oma
lapsele teha erinevatel põhjustel. Osad lapsevanemad on ka kiuslikud.
Õpetajatest on vaktsineerimata 1 õpetaja, ülejäänud on vaktsineeritud“.

Maria Laanemäe tõi välja Jõhvi valla seisukoha: „Haridus- ja Teadusministeeriumi ja
Tervisameti väljastatud teadaanded edastatakse otse koolidele. Lapsevanemad on avaldanud
soovi kontaktõppeks.
Topelttestimist ei toimu. Pidev andmevahetus põhikoolide ja huviringide vahel. Testidest
puudust ei tule, soetatud on piisav arv teste ja vajadusel tellitakse juurde“.
4.

Arvamuse avaldamine kooli arengukava kohta

Liina Mihkelson tutvustas osalejatele kooli arengukava, mis kehtib 4.a. Kõik osapooled on
selle heaks kiitnud ja õppenõukogu lisanud mõned kommentaarid. Pärast hoolekogu poolt
kinnitamist läheb arengukava kinnitamisele vallavalitsusse.
Arengukavas on sees Ettevõtliku kooli hõbetasemele jõudmine, mis on kooli jaoks keeruline
ellu viia. Kool on ühinenud mitme projektiga, mis sisaldavad samuti ettevõtlikust veidi teise
lähenemisega. Õppimine läbi isetegemise ja ettevõtlikus on Jõhvi Põhikoolis esindatud.
Otsus: hoolekogu kõik liikmed hääletasid arengukava poolt.
Liina Mihkelson tutvustas osalejatele Jõhvi Põhikooli eelarvet. Praegu on suurimateks
kuluartikliteks toidu laialivedu, transport Jõhvi Spordikooli ja tagasi, üüritasud. Kõik need
kuluread jäävad ära, kui kolitakse oma kooli.
Sellel õppeaastal on riik eraldanud lisaraha eesti keele õppeks, mis kajastub eelarves ja on
abiks.
5.

Jooksvad küsimused

*Liina Mihkelson: „Tuleb vastu võtta mingi otsus, et Jõhvi Põhikooli tullakse õppima eesti
keeles ja mitte eesti keelt. Eesti keele õppimiseks on Vene Põhikool. Märgatava on liiga
suurt tungi vene perekondadest lapsi. Osaliselt selleks on ellu kutsutud ka eelkool“.
Maria Laanemäe: „On koostatud koolidesse vastuvõtmise kord. Koolil peab olema õigus
õppijaid testida. Varajane ja hiline keelekümblus peab toimuma Jõhvi Vene PõhikoolisKeeleoskus = lapse heaolu“.
Otsus: hoolekogu 7.02.2022 päevakorda lisatakse punkt Vastuvõtukorra kinnitamine –
ülevaade korra hetkeseisust, arutelu, ülevaade Jõhvi abivallavanemalt. Peamine on lähtuda
lapse heaolust“.
*Maria Laanemäe: „Opik litsentsid said eelmisel õppeaastal finantseeritud valla poolt, aga
sellel aastal enam mitte. Iga lapsevanem, kes soovib saab selle soetada iseseisvalt. Valla
ressursid on piiratud“.
*Andres Aadumäe: „Koolivorm ja selle kandmine. Hoolekogu on koolivormi ja kandmise
kohustuse heaks kiitnud, aga praktikas see ei toimi.
Otsus: Koolivormi kandmine langetab koolikiusamist ja sellest tuleb rääkida 15.11.2021
üldkoosolekul rõhutades selle osatähtsust. Praegu on kandmine kohustuslik 1-6. klassidele.
Teha 6.klassile ülesandeks arutleda ja esitleda kokkuvõtted teemal: kuidas muuta koolivorm
kandvamaks, kuidas populariseerida selle kandmist. Koolivormi kandmise kohustusest tuleb
rääkida ka eelkooli lastevanemate koosolekul. Ettepanek koolile, et koolivormi kandmine
siduda iga õpilase käitumishindega ja suunata õpetajaid rohkem jälgima ja meeldetuletama
koolivormi kandmise kohustust“.
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