Järve Kooli uudiskiri
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Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis ilmus kokku 67 uudiskirja,
Järve Kool alustab 2019/2020 uudiste edastamist alates
esimesest numbrist.

UUS ÕPPEAASTA
Järve Koolis töötab 45 pedagoogilist töötajat (lisaks veel mõned ringijuhid) ja 26 inimest
tugipersonalis. Koolis õpib 321 õpilast, 1. klassis alustab õppetööd 35 õpilast ja 9. klassis
samuti 35 õpilast.

OLULISED KUUPÄEVAD
Hoolekogu koosolek toimub 29. augustil kell 18.00.
Õppenõukogu 30. augustil kell 10.00.
Kooliaasta ava-aktused toimuvad kooli aulas kell 10.00 (2.-7. klassid) ja kell 12.00
(1. kl ja 8.-9. klassid), aktusele järgnevad klassijuhatajatunnid.
6. septembril toimub koolis matkapäev.
10. septembril kell 18.00 toimub lastevanemate koosolek. Teematubadesse eelregistreerumine avatakse Stuudiumis hiljemalt 5. septembril.
19. septembril toimub klasside pildistamine.
23.-27. septembril toimub spordinädal.
26. septembril kogume vanapaberit kell 7.15 – 8.30.
27. septembril kell 10.00 on meil külas Ettevõtliku Kooli programmi kuuluvad
Jõgevamaa õpetajad.

ÕPPETÖÖ
Koolivaheajad on leitavad kodulehel Õppetöö rubriigis
Uuel õppeaastal toimub koolis igas trimestris 1 teemanädal (märksõnad: oskused,
silmaring ja kultuur).
Uuel õppeaastal on õpilastel iga trimestri jooksul üks e-õppe päev: 18. oktoobril,
29. jaanuaril, 4. mail, mil õpilased täidavad iseseisvalt e-ülesandeid.
Uue õppeaasta tunniplaan avaneb kodulehel hiljemalt 31. augustil.
Päevakava ja tundide ajad:
6.30
8.15 - 9.00
9.10 - 9.55
10.05 - 10.50

avatakse koolimaja uksed
1. tund
2. tund
3. tund
söögivahetund 1. - 5.a klassid
11.10 -11.55
4. tund
söögivahetund 5.b - 9. klassid
12.15 - 13.00
5. tund
13.10 - 13.55
6. tund
14.05 - 14.50
7. tund
15.00 - 15.45
8. tund
Käesoleval õppeaastal jätkub informaatika lõimimine eesti keelega 5. klassis,
loodusõpetusega 6. klassis ja ettevõtlusõppega 7. klassis. 8. klassis lõimuvad
ettevõtlusõpe ja tehnoloogia.
Tunniplaanis on eraldi klassijuhatajatundide ajad.
Koolis töötab psühholoog-õppenõustaja E-R iga päev, kooli kodulehel on
anonüümne vestlusaken, et vajadusel probleem ära rääkida.
Kool osaleb Ettevõtliku Kooli võrgustiku töös (koordinaator Vaili Viirlaid), 1.-2.
klasside õpilased osalevad VEPA programmis (koordinaator Reet Kukk, mentorid
Halli Toommägi ja Koidu Raidma) ning Kiusamisest vaba kooli programmis
(koordinaator Reet Kukk). Järve Kool on Alustavat õpetajat toetavate koolide
võrgustiku liige ja kuulub tervist edendavate koolide võrgustikku.
2019/2020 aineõpetajad ja klassijuhatajad on kodulehel leitavad SIIN

DOKUMENDID
Lapsevanem, palun, kontrolli Stuudiumis 1.- 10. septembrini oma
kontaktandmete õigsust!
Seoses kooli nimetusega muutuvad koolis mitmed dokumendid, mõned on veel
kooskõlastamisel õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesindusega. Anname
Stuudiumi vahendusel teada, kui dokumendid on kinnitatud.
Pikapäevarühma töökorraldus: rühm on mõeldud üldjuhul 1.-2. klassile ja töötab
kabinetis 102. Lapsevanemad saavad klassijuhatajalt soovi korral avalduse
blanketi. Pikapäevarühma avaldused palume täidetult tagastada hiljemalt 4.
septembriks, septembrikuu eine raha (maksumus 1 päev /0.60€ alates 9.
septembrist) palume tasuda avaldusel näidatud kontole hiljemalt 6. septembriks.
Pikapäevarühm alustab tööd 3. septembril, einet saab alates 9. septembrist.
Koolikappide lepingud saab 2 eksemplaris majandusjuhilt, esimese osa tasumise
tähtaeg on 10. septembril, teise osa tähtaeg 20. jaanuaril (aasta maksumus
33.25€, rentimise ajavahemik 2.09 – 15.06).
KORRALDUSLIK INFO
Kool jätkab tasuta hommikusöögi pakkumist. Kui lõunasööki on üle jäänud,
pakutakse kell 14 täiendavalt sooja sööki (mõlemad nimekirja alusel).
Õpikuid väljastatakse raamatukogus kella 10.00 – 15.00 29. augustil (6.b, 7.a, 7.b
klassidele) ja 30.augustil (8.a, 8.b, 9.a, 9.b. klassidele).
Algaval õppeaastal jätkavad tegevust rahvatantsuringid, foto- ja videoring,
robootikaring, spordiring. Jätkavad ka HITO korvpallikool ja Järve SK spordiring.
Uute võimalike ringide (kokandus, liikumisring, droonikool, jalgrattalubade kool,
eneseväljendusring) täpsem info tuleb Stuudiumis täiendavalt.
Kõik õpilased saavad uued õpilaspiletid, selleks on vajalik klassijuhatajale tuua 1
dokumendifoto suuruses 3x4 cm.
UUENDUSED
Koolikell ei kutsu enam tundidesse.
Suvevaheajal vahetati õppekorpuse 1. ja 2. korruse fuajeede põrandad ja ruumide
uksed.
Kabinet 101 on ehitatud kolmeks väikeklassiks.
Kabinet 301 (19-istekohaga väike arvutiklass),103 ja 104 läbisid värskenduskuuri.

Kabinet 205 on ehitatud kaheks väiksemaks ruumiks, kus töötavad õppejuht ja
õppekoordinaator.
Basseini remont kestab kuni oktoobrini, vahetatakse basseini süvendi kate,
remonditakse ujula sein.
HEV-koordinaator, sotsiaalpedagoog ja psühholoog-õppenõustaja asuvad
kabinettides 206 a ja b kõrvuti.
Keldrikorrusel asuv garderoob on muudetud avatud garderoobiks,
garderoobitöötaja on kohal 7.30 – 16.00.
MEELDETULETUSEKS
Koolimajja jäetud riideid on võimalik võimlast kätte saada 29.-30. augustil kella
8.00 – 17.00 ja 2. septembril kella 18.00ni. Ülejäänud riided annetatakse 3.
septembril heategevuseks.
Koolimaja on augustikuus avatud 8.00-17.00, alates 2. septembrist tööpäeviti kell
6.30 – 21.00.
Tuletame meelde, et kooli parklas on parkimine lubatud kirjalike lubade alusel
ainult kooli töötajatele. Jälgige liiklusmärke.
Järve Kool on leitav Instagramis, kontakt SIIN

Soovime kõigile toredat kooliaasta algust! Kohtumiseni 2. septembril!

Teie Järve Kool

