
Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosolek      07.11.2022 

PROTOKOLL nr. 4/2022 

Toimumise aeg ja koht: 07.11.2022 kell 17:00 Jõhvi Põhikool 

Juhataja: Guido Tellis 

Protokollija: Guido Tellis 

Osalesid: Maria Laanemäe, Kaja Laur, Diana Luptova, Kersti Tingas, Sirli Tammiste, Kersti 

Smorodina, Tea Allikmäe, Jaak Saar, Guido Tellis 

Etteteatamisega puudusid: Artur Tšužas, Riine Urbala,  

 

Päevakord: 

1. Eelarve tutvustamine 

2. Sisehindamise aruandega tutvumine 

3. Hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine 

4. Ülevaade uue koolihoone ehitusest 

5. Koostöö Gümnaasiumitega 

6. Jooksvad küsimused 

 
 

1. Eelarve tutvustamine. 

Hoolekogu liikmetele oli eelnevalt saadetud eelarve tutvumiseks. 

Liina Mihkelson: Eelarve tuleb vallast ette, meil suurt mänguruumi ei ole. Tegin kaks taotlust, et raha 

juurde saada: 

• Juhtide palkadeks 

• Ujumisõpetuse toetuseks 

Probleem tekib toitlustusega – 1 euro on jäänud väheseks ja riigilt abi esialgu loota ei ole. 

Hoolekogu ei pooldanud lastevanematelt lisaraha küsimist vaid pooldas pigem väiksemat menüüvalikut. 

 

2. Sisehindamise aruandega tutvumine. 

Jaak Saar, kes on ka “Ettevõtlik Kool” kooli poolne kuraator, tutvustas sisehindamise aruannet. 

 

3. Hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine 

Hoolekogu koostas tööplaani, mis on manusena Lisa 1 

4. Ülevaade uue koolihoone ehitusest 



Maria Laanemäe: Hetkel on ehitus graafikus. Ilmselgelt on alguses palju segadust ja palume selles suhtes 

vanemate kannatust ja mõistvat suhtumist. 

 

5. Hoolekogu töö kokkuvõte  2021-2022 õppeaastal 

Lisatud manusena Lisa 2 

6. Koostöö Gümnaasiumiga 

Kresti Smorodina:  

Koostöös Jõhvi Gümnaasiumiga: laulu ja tantsupidu, suusapäev, gümnaasiumi õpilased meil praktikal, 1. 

klassi õpilased gümnaasiumi lõpukellal, Arukate õpilaste akadeemia, Teadlaste öö, täiendkursused: 

matemaatika, keemia ja füüsika (viib läbi gümnaasium),  

Koostöö K-Järve Gümnaasiumiga koos: Väike laul suurel laval 

7. Jooksvad küsimused 

Guido Tellis: Kersti, soovisite eelmisel hoolekogu koosolekul hoolekogu nõusolekut kehtestatud 

koolivaheaegade muutmiseks. Hiljem aga teatasite, et loobute taotlusest. Miks?  

Kersti Smorodina: Loobusime muutmise soovist, kuna tuli välja, et ministri määruses olid kuupäevad 

valesti, kui määrus ära muudeti, siis ei olenud enam vajadust muutusteks 

Hoolekogu  tegi koolile rttepaneku, teha kodulehele nupuke: KUI VAJAD ABI  

Hoolekogu tegi Jõhvi Vallavalitsusele ettepaneku sulgeda hariduslinnaku juures liikluseks tänavalõik mis 

asub “Meie” poe ja kunstikooli vahel, sest valesti parkivate autoded pärast on seal halb nähtavus ja oht 

lastele väga suur ja mõlemal pool seda teelõiku on parklad. 

 

 

Protokollis: 

Guido Tellis 

Allkirjatatud digitaalselt 


