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1. Päevakorra kinnitamine
1.1 Päevakord kinnitati esitatud kujul.
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe küsimus
2.1. Häältega 8 poolt, 1 erapooletu otsustati, et esimehena jätkab Eduard Odinets ja aseesimehena
Teet Korsten.
3. Hoolekogu esindajad atesteerimiskomisjonis ja tervisenõukogus
3.1. Ühehäälselt otsustati, et hoolekogu esindajana jätkab atesteerimiskomisjonis Teet Korsten ja
tervisenõukogu liikmeks saab hoolekogu poolt Arne Berendsen.
4. Hoolekogu põhimäärus ja tööplaan
4.1. Direktor leiab, et hoolekogul võiks olla eraldi põhimäärus. Hoolekogu esimehe arvates
hoolekogu töö on piisavalt reguleeritud olemasolevate linnavolikogu õigusaktidega ning lubab
hoolekoguliikmeile saata tutvumiseks vastavad linnapoolsed määrused. Seejärel saab otsustada, kas
oleks vaja ühte uut hoolekogu põhimäärust, kus olemasolevates sisalduv on ühte koondatud.
Hoolekogu liikmed saadavad oma seisukohad hoolekogu listi. Kui leitakse, et eraldi põhimäärus on
vajalik, siis asutakse seda ka välja töötama.
4.2. Hoolekogu esimees palus hoolekogu liikmeil läbi mõelda, mis võiks ja peaks tööplaanis olema,
saata oma ettepanekud elektrooniliselt, et oktoobri koosolekul saaks tööplaani kinnitada.
5. Kooli 2013. aasta eelarvega seonduv

5.1. Direktor tutvustas koolipoolseid prioriteete, milleks on õppetööks vajalikud tehnilised
tingimused ja kooliruumide remont. Linnavolikogu esimehest hoolekogu liikme Arne Berendseni
sõnul võib juhtuda, et linna 2013. aasta eelarvesse võib kooli osas mahtuda vaid see, mis on
ettekirjutatud tuleohutuseeskirjade poolt.
5.2 Lepiti kokku, et direktor saadab kooli valmis eelarve hoolekogule heakskiitmiseks
elektrooniliselt, misjärel hoolekogu esimees korraldab e-koosoleku vastaval teemal.
5.3 Raul Rõõmus lubas võtta kooli jaoks hinnapakkumuse staadioni piirdeaia rajamiseks.
6. 2012/2013. õa üldtööplaan, aastaürituste üldplaan
6.1. Direktor tutvustas kooli üldtööplaani ja aastaürituste plaani ning lubas saata dokumendid ka
hoolekogu listi. Hoolekogu võttis plaanid teadmiseks.
7. Kooli päevakavaga seonduv
7.1 Direktor informeeris, et on laekunud ettepanekuid söögivahetundide korralduse muutmiseks
koolis, samuti ettepanekuid kooli õppepäeva varem alustada ning esineb probleeme, et mõned
õpilased peavad viimasest tunnist varem lahkuma maakonna bussiliinide graafiku tõttu.
7.2 Hoolekogu liikmed üldiselt ei toetanud söögivahetundide korralduse muutmist, samuti ei
toetanud õppepäeva varasema alustamise ideed. Lepiti kokku, et direktor pöördub Ida-Viru
maavalitsuse poole uurimaks võimalusi bussigraafikute korrigeerimiseks. Teemat jätkatakse
hoolekogu järgmisel koosolekul.
8. Uudised, teadaanded
8.1 Direktor informeeris hoolekogu kooli viimastest uudistest ja eelseisvatest üritustest. Pikemalt
tutvustas kooli aastapäeva üritusi. Informatsioon võeti teadmiseks.
9. Kohapeal algatatud küsimused
9.1 Terje Bürkland informeeris 18. oktoobril 2012 Jõhvi kontserdimajas toimuvast haridusmessist
ning palus levitada infot ka kooliõpilaste seas.
9.2 Eduard Odinets informeeris, et järgmine koosolek toimub 31. oktoobril 2012.
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