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I Päevakorra kinnitamine
Eduard ODINETS: seoses sellega, et viimasel hetkel saabus tagasiside ettevõtliku kooli
standardi saamisele ja seoses järelevalvega on vajalik õppekavades teha muudatused,
teen ettepaneku eelnevalt väljasaadetud päevakorra muutmiseks järgmiselt:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Arenguvestluste läbiviimise kord
3. Palgakorralduse lisa nr 1

4. Kodukorra lisa nr 6
5. Riikliku järelevalve tulemused
6. Õppekavade muudatused seoses riikliku järelevalvega
7. Ettevõtliku kooli standardi tagasiside
8. 2016 eelarve ja 2015 majandusaasta tulemused
9. Koolivaheajad õppeaastal 2016/2017
10. Keelekümblusprogrammiga liitumine
11. Õpilasesinduse tegevusest
12. Direktori informatsioon
13. Kohapeal algatatud küsimused
Täiendusi ja parandusi ei esitatud.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku päevakord koos koosolekul esitatud muudatustega
kinnitada.
OTSUSTATI: kinnitada päevakord muudetud kujul.
II Arenguvestluste läbiviimise kord
Anne ENDJÄRV: olemasolevas korras on muudetud punkt 8.1 – nüüd viiakse vestlus
läbi igal õppeaastal. Täiendatud on punkte 2, 3, 4 ja 14.4.
Eduard ODINETS: korrastamist vajab punkt 10.4 seoses lapsevanema osalemisega
arenguvestlusel.
Anne PALMISTE: olen kindel, et alaealise õpilase puhul peab lapsevanem osalema.
Eduard ODINETS: seda sätestab ka PGS, mistõttu teen ettepaneku sõnastada punkt
10.4 ümber vastavalt PGS § 37 lg 4 selliselt, et alla 18-aastase õpilase puhul on
lapsevanema osalemine arenguvestlusel kohustuslik, üle 18-aastase õpilase puhul
vabatahtlik ja kokkuleppel.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku toetada kooli arenguvestluste läbiviimise korda
koosolekul tehtud parandustega.
OTSUSTATI: toetada
Arenguvestluste
läbiviimise
korda
Kohtla-Järve
Järve
Gümnaasiumis koos direktori poolt tehtud muudatuste ja hoolekogu koosolekul tehtud
parandustega.

III Palgakorralduse lisa nr 1
Anne ENDJÄRV: palgakorralduse dokumendis on muudatus lisas nr 1 seotud vaid
õpetaja palga suurusega. Seoses selle numbri muutusega on vajalikud need muudatused.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku toetada lisas nr 1 direktori poolt tehtud muudatusi.
OTSUSTATI: toetada Palgakorralduse lisas nr 1 tehtud muudatusi.

IV Kodukorra lisa nr 6
Anne ENDJÄRV: selles Kodukorra lisas on tehtud järgmised muudatused:
- punkt 6.5.5. – einet saab 40 sendi eest päevas vanema avalduse alusel,
see avaldus kindlustab, et vanem tasub kuu lõpus reaalselt söödud
päevade eest esitatud arve;
- punktid 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6 – peab olema lapsevanema kirjalik avaldus,
õpetaja märgib süüatahtjad ära hiljemalt teise tunni lõpuks ja
tasumine toimub kuu lõpus vastavalt tegelikult söödud päevade arvule.
Eduard ODINETS: kas punktis 6.7.3 on mõeldud ainult pikapäevarühma lapsi, kas
ainult nemad saavad einet?
Anne ENDJÄRV: võib lisada ka teised lapsed, st täiendada punkti ja sõnastada see
järgmiselt:
6.7.3 – Pikapäevarühma jt lapsed saavad einet, ühe toidupäeva maksumus
määratakse Kohtla-Järve Linnavalitsuse määrusega.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku toetada direktori poolt nimetatud muudatusi koos
koosolekul tehtud täiendusega
OTSUSTATI: avaldada Kodukorra lisas nr 6 tehtud muudatustele ja täiendusele
positiivset arvamust.
V Riikliku järelevalve tulemused
Eduard ODINETS: see dokument on saadetud hoolekogu liikmetele e-kirjaga, palun
direktoril teha lühike ülevaade kokkuvõttest.
Anne ENDJÄRV: see, et õppekavadest jäid välja koolivaheajad, on tõesti õige, kuid
tegemist on näpuveaga.
Eduard ODINETS: kokkuvõttes on viidatud meetmetele kooli õppekeelest erineva
emakeelega õpilaste toimetulekuks eesti õppekeelega, mis kool nendest arvab?
Anne ENDJÄRV: õpetajad annavad praegu küll põhikooli osas eesti keele lisatunde,
aga raha pole veel antud. Samuti soovitati taas uuest õppeaastast liituda
keelekümblusega.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku võtta saadetud info teadmiseks.
OTSUSTATI: nõustuda hoolekogu esimehe ettepanekuga.
VI Õppekavade muudatused seoses riikliku järelevalvega

Anne ENDJÄRV: tõsi on, et nii põhikooli kui gümnaasiumi õppekavast olid välja
jäänud koolivaheaegade ajad. Lisaks on täpsustused seoses uurimus- ja loovtöödega ning
põhikooli lihtsustatud õppekava kohta.
Sellega seoses on vaja gümnaasiumi õppekavas teha järgmised muudatused:
- uurimistööde kohta punkti 4 lõikes 6 võiks alapunktid asendada nii:
1) igal õppeaastal 20. märtsiks valivad 10. klassi õpilased õpilasuurimuse
või praktilise töö teema koos juhendava õpetajaga;
2) igal õppeaastal 20. oktoobriks kinnitab direktor 11. klassi õpilasuurimuse
või praktilise töö nimetuse, õpilase ja juhendaja;
7) valmis töö esitatakse juhendajale 11. klassi märtsikuu lõpus ja
retsensendile kolm nädalat enne kaitsmist;
- koolivaheaegade kohta punkti 6 lõikes 4:
Õppeaasta koosneb kolmest trimestrist ning direktori ettepanekul,
hoolekogu nõusolekul ja kooli pidaja kinnitatud koolivaheaegadest.
Põhikooli õppekavas on vaja teha järgmised muudatused:
- loovtööde osas punktis 4.6.3: igal õppeaastal 31. märtsiks valivad 7. klassi
õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö teema
koos juhendava õpetajaga;
- lisada alapunkt 8: täpsustatud ajakava on esitatud Kohtla-Järve Järve
Gümnaasiumi tähtajalises loovtööde korralduse ajakavas.
- koolivaheaegade kohta punkti 6 lõikes 6:
Õppeaasta koosneb kolmest trimestrist ning direktori ettepanekul,
hoolekogu nõusolekul ja kooli pidaja kinnitatud koolivaheaegadest.
- seoses võimalusega õppida põhikoolis ka lihtsustatud õppekava alusel
lisame põhikooli õppekava punktidesse 2 ja 5.7 sellise võimaluse ja
terve 7-nda osa lihtsustatud õppekava kohta.
Eduard ODINETS: kuna koolivaheaegade osas olid järelevalve märkused õiged ja
lihtsustatud õppekava on vaja, siis teen ettepaneku esitatud muudatusi toetada.
OTSUSTATI: toetada hoolekogu esimehe esitatud ettepanekut.
VII Ettevõtliku kooli standardi tagasiside
Anne ENDJÄRV: ettevõtliku kooli standardi saime kätte detsembris, ma ei osanud
oodatagi, et tuleb veel mingi kirjalik tagasiside. Samas ei ole selles tagasisides midagi
uut, enamus asju on meil kas tehtud või töös või toimivad. Kõik küsimused, mis selle
tagasisidega seoses on tekkinud, loodan esitada 12.04.2016, kui kooli tuleb ettevõtliku
kooli standardi koordinaator Kristi Goldberg.
Eduard ODINETS: mis perioodiks baastase meile anti?
Anne ENDJÄRV: baastaset on õigus kasutada 3 aastat. Edasi on võimalik taotleda
hõbe- ja kuldtaset, kuid ma pole selle vajalikkuses veendunud. See maksab raha (igaaastane võrgustiku liikmemaks).
Eduard ODINETS: teen ettepaneku võtta esitatud info teadmiseks.

OTSUSTATI: toetada hoolekogu esimehe esitatud ettepanekut.

VIII 2016 eelarve ja 2015 majandusaasta tulemused
Anne ENDJÄRV: 2016 eelarve on olemas. Lühiülevaade sellest:
- raha ürituste planeerimiseks ei ole;
- raha inventariks ei ole;
- üllatavalt saime 27 000 eurot katuse remondiks, loodame ära teha
juunis;
- raha personali koolitusteks ei ole;
- raha personali lähetusteks ei ole;
- töötajate palgafond arvestatud 11 kuuga nagu eelmisel aastal, aga
sellega aitab toime tulla asjaolu, et 2 koristajat lähevad suvest töölt
ära ja huvijuhil on 0,5 kohta, seega peaksime palgaga ikkagi välja
tulema;
- raha IT-inventari jaoks on, saame vahetada välja 15 arvutit;
- umbes 2700 eurot antakse elektrisüsteemide väljavahetamiseks, see
tähendab seda, et arvutiklassis võtame põrandad üles ja vahetame
süsteemid ära, selles klassis tahame vahetada ka mööbli ja rulood on
juba uued. Tuleb teha konkurss elektrisüsteemide remonditööde
teostamiseks, siis selgub ka hind.
2015 majandusaasta kohta on lühiülevaade järgmine:
- omatulud laekuvad nagu planeerisime, kuid perspektiivis vähenevad, kui
aasta lõpus kohalikust eelarvest rahasid üle jääb, saab neid mujal
kasutada;
- ostsime 114 tooli planeeritud 100 tooli asemel;
- ostsime uusi arvuteid;
- 2256 euro eest ostsime ilukirjandust, seda ei ole juba ammu teha
saanud;
- kooli raamatukogu sai 50 uut tooli, 10 uut lauda, 2 uut riiulit, uusi
raamatuid, uued rulood;
- ostsime 20 uut tahvelarvutit koos laadimiskohvriga;
- garderoob sai uued numbrid;
- õpetajate tuba sai uued kapid;
- ostsime ette ehitusmaterjali arvutiklassi remondiks;
- söökla sai uue suure külmkapi;
- ostsime uusi pimendavaid ruloosid;
- poiste tööõpetuse klass sai Unimat masinad ja lihvimismasina;
- tütarlaste tööõpetuse klass sai 2 uut õmblusmasinat, just sellised, nagu
õpetaja soovitas;
- fuajeesse ostsime uued lillealused, nüüd ei ole lilled enam põrandal;
- ostsime uusi kaarte (ajalugu);
- ostsime pingpongi laua, see on väga tihedasti kasutuses;
- sportlastele ostsime uue karikate kapi, aga sellest on veel vähe, vaja
on veel vähemalt ühte.

Eduard ODINETS: kas need asjad said soetatud puhtalt omatuludest või ka küttekulude
kokkuhoiust?
Anne ENDJÄRV: loomulikult ka vee, elektri ja kütte kokkuhoiust (kui seda aasta
lõpuks on jäänud, sest spetsiaalselt me midagi kinni ei ole keeranud).
Eduard ODINETS: kas palgarahadega tuli kool välja?
Anne ENDJÄRV: kuna sügisel saime 7000 eurot juurde, siis tänu sellele tulime välja.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku võtta info teadmiseks.
OTSUSTATI: toetada hoolekogu esimehe esitatud ettepanekut.
IX Koolivaheajad õppeaastal 2016/2017
Anne
ENDJÄRV
(näitab
ekraanil
Järve
Gümnaasiumi
poolt
planeeritud
koolivaheaegade aegu, samuti võrdluseks Iisaku Gümnaasiumi ning haridus- ja
teadusministri poolt kehtestatud koolivaheaegade aegu): meie poolt on järgmiseks
õppeaastaks planeeritud järgmised koolivaheaegade ajad:
- 22.10.2016 – 30.10.2016
- 24.12.2016 – 08.01.2017
- 24.02.2017 – 02.03.2017
- 22.04.2017 – 01.05.2017
- 10.06.2017 – 31.08.2017
Kaire VIIL: töötan Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis ja meil on
koolivaheajal tavaliselt teaduslaager. Seoses sellega tahan teada, kas linna koolidel ei
ole plaanis või võimalik oma koolivaheaegu ühitada, et saaksime ühise laagri
korraldada, sel aastal olime sunnitud seda tegema kahel korral.
Anne ENDJÄRV: kahjuks sellist kokkulepet meil ei ole. Samas tean, et meie kooli
koolivaheajad on sarnased Toila Gümnaasiumi omadega, ka sel aastal oli teaduslaager
meie kahe kooli peale ühine. Võin ka meie poolt otsustatud kuupäevad saata Toilasse.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku nõustuda direktori poolt pakutud koolivaheaegade
kuupäevadega 2016/2017. õppeaastaks
OTSUSTATI: nõustuda koolivaheaegade kuupäevadega järgmiseks õppeaastaks.
X Keelekümblusprogrammiga liitumine
Anne ENDJÄRV: 22.03.2016 oli vaja saata vabas vormis taotlus, mina olin vahetult
enne seda puhkusel, rääkisin Kersti Kivirüüdiga HTMist, palusin infot, kas me jätkame
läbirääkimisi eelmisel suvel poolelijäänud kohast ja esitatud dokumentide alusel või peame
uued taotlused saatma, aga vastust ei saanud. Võib-olla saame veel teha paranduse ja saata
hiljem. Peame teavitama tulevase 1. klassi lapsevanemaid, et klass liituks
keelekümblusprogrammiga, tulevane 2. klass saaks siis äkki liituda nagu hilisemalt.

Eduard ODINETS: kas see on ainuke viis, kuidas neid lapsi toetada? Eelmisel aastal ju
lapsevanemad ei tahtnud keelekümblust.
Anne ENDJÄRV: jah, nad tahtsid kõiki aineid eesti keeles.
Eduard ODINETS: keelekümblus eeldab teatud ulatuses aineid vene keeles.
Anne ENDJÄRV: See tähendab, et on vaja vene emakeelega õpetajat. Meie mõte on ka
selline, et kellel õpilastest on eesti keelega hästi, saab valida esimeseks võõrkeeleks
inglise keele, kellele ei ole hästi, see saab esimeseks võõrkeeleks vene keele. Igal juhul
kuulutan välja konkursi keelekümblusklassi õpetaja leidmiseks. Praegu on 1-sse klassi
avaldusi üle 40, eesti kodukeelega õpilasi on rohkem, kui eelmisel aastal, proportsioon
keele osas 50:50
Eduard ODINETS: mina olen veendunud keelekümbluse pooldaja, palun teistel avaldada
arvamust keelekümbluse kohta meie koolis.
Kaire VIIL: minul isiklik kogemus puudub, aga kolleegide jutust tean, et tegemist on
positiivse asjaga.
Triinu TEPPE: minul oma seisukoht puudub, kuna ma pole selle küsimusega tegelenud
ja sellesse süvenenud.
Sirje KIVIL: minul on kogemus Narvast. Nad on algklassides eesti keeles õppinud,
seejärel läinud üle osalisele vene keelele ja kui nad mulle 7-ndas klassis tulid
loodusõpetuse eestikeelsesse tundi, ei osanud nad enam midagi.
Anne PALMISTE: mina ei poolda venekeelsete laste juurdetoomist meie kooli.
Eduard ODINETS: kas keelekümbluse metoodika on endiselt kättesaadav ja õpetajad
saavad koolitustel osaleda?
Anne ENDJÄRV: jah
Eduard ODINETS: kuna tänaseks ei ole meil ei 100- ega 75%-list veendumust, et meie
kool tahab keelekümblusega liituda, meil puudub vastav ja vajalik info, miinuseid on
rohkem kui plusse, vastamata küsimusi on palju, siis jätkame endisel viisil, st jätkame
selle metoodika rakendamist ja õpetaja osaleb endiselt koolitustel. Kui meil tekib uus
info, kui pakkujad arvavad, et kool eksib, siis kutsume nad kohale ja laseme vastata
küsimustele ja ohumärkidele. Nagu ma aru saan, on meil praegu eitav seisukoht.
OTSUSTATI: nõustuda hoolekogu esimehe esitatud seisukohaga.
XI Õpilasesinduse tegevusest
Triinu TEPPE: tänaseks
tegevusest:

kõik

sujub, käime

koos, tegutseme. Lühiülevaade

meie

-

-

15.04.2016 saime rahastuse moedemmiks, see tuleb, ainult kahjuks
osalejaid mujalt ei ole, tegeleme sellega, et osalejaid ei oleks ainult
meie koolist;
uuendasime oma mööblit;
värvisime kohvikus seinu;
3-ndal korrusel joonistasime maha ja seintele;
algklassidele joonistasime maha mängud;
toimusid sõbranädal, salongiõhtu;
tulemas on tervisenädal.

Anne PALMISTE: kas kodulehe info ja õpilasesinduse määrus on vastavusse viidud?
Triinu TEPPE: ei ole veel, aga panen kirja ja saab tehtud.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku võtta info teadmiseks.
OTSUSTATI: nõustuda hoolekogu esimehe esitatud ettepanekuga.

XII Direktori informatsioon
Anne ENDJÄRV: osadest asjadest ma rääkisin juba eelmiste päevakorrapunktide
raames, lisaks veel:
- 12.04.2016 toimub kohtumine Kristi Goldbergiga Ettevõtliku Kooli
liikumisest;
- Homme, 1.04.2016 toimub kohtumine jalgpallur Marko Kristaliga;
- anname välja rahvatantsuraamatu;
- 22.04.2016 toimub kultuurikeskuses meie kooli 50-nes rahvatantsupidu;
- kuna koolil transpordiks raha ei ole, siis olin sunnitud ära ütlema
kolmest sõidust (osalemised võistlustel);
- üks sõit toimub, selle eest tasub linnavalitsus;
- Bumerangi mängule sõidavad õpilased kooli autoga, õnneks mahuvad
ära;
- toimusid emakeele päev ja eesti keele nädal;
- koolis algas jalgratturikoolitus, see on 3-ndate ja 4-ndate klasside
õpilastele tasuta (Maanteeameti projekt õpetaja töötasu saamiseks),
teiste eest tasub kool õpetajale töötasu;
- koolis algas B-kategooria juhiloa koolitus, seda teeb Tõnis Mägi
Autokool OÜ, tunnid toimuvad koolimajas;
- sügisest on plaanis SPIN-projekti jalgpallitrenn esmaspäeval (1,5
tundi), kolmapäeval (1,5 tundi) ja reedel (45 minutit), koos
teooriaosaga, 3-ks aastaks, rahastab Euroopa Sotsiaalfond;
- vanapaberit kogusime viimasel korral 13 tonni, selle eest saame osta
palju rahvariideid;
- meie kool on olnud ka viljakas, laupäeval sündis õpetaja Jelistratovil
poeg ja õpetaja Kallavusel on poeg kohe-kohe sündimas;
- õpetaja Jelistratov läheb kaheks nädalaks isapuhkusele, kui linnavalitsus
lubab, siis tuleb teda asendama Anna Antson;
- AS SEB Pank andis meile tasuta diivaneid, kappe, laudu, maksime
ainult transpordi eest Tallinnast, korralik mööbel on;

-

juurde tuli Nutisport (täiendav mänguline veebikeskkond matemaatikaga
tegelemiseks tervele koolile).

Eduard ODINETS: teen ettepaneku võtta direktori poolt esitatud info teadmiseks.
OTSUSTATI: nõustuda hoolekogu esimehe poolt esitatud ettepanekuga.
XIII Kohapeal algatatud küsimused
Eduard ODINETS: palun direktoril selgitada olukorda staadioniga.
Anne ENDJÄRV: detsembris saatsin staadioni kasutamise graafiku Kristiine Agule
linnavalitsusse, ta kaotas selle lihtsalt ära. Kui sellel esmaspäeval küsisin, mis meie
graafikuga on, siis Kristiine Agu ütles, et ta kaotas selle ära, ei suuda leida ning palus
saata uuesti. Saatsin uuesti. Teisipäeval helistas Erik Gamzejev Põhjarannikust, rääkisin
talle pikalt, aga ajalehest lugesin ikkagi kolmandat varianti hoopis. Igal juhul detsembris
me kooskõlastust ei saanud. Mis puutub eraisikutesse, siis kehtiva Kohtla -Järve
Linnavalitsuse kinnitatud hinnakirja alusel (12.06.2012 nr 420) saab eraisik rentida staadionit
25,56 eurot/1 tund või pool staadioni 12,78 euro eest. Kinnitan, et koolil ei ole
täiendavaid vahendeid selleks, et panna staadionile eraldi turvamees, kes vaatab, mis
jalanõudega keegi kuskile läheb, et kõik on ettenähtud aladel ja midagi ei lõhu. Sellist
raha meil ei ole, eriti, mis puudutab valvamist õhtuti ja nädalavahetustel. Meie kooli
enda administraator saab küll vaadata kaamerapilti, kuid tal pole õigust töökohalt ära
minna ja tal ei ole ka sellist kohustust. Lisaks on meil veel üks administraator ligi 4
kuud juba haiguslehel, peame niigi asendustega hakkama saama. Täiendavat palgafondi
selleks valvamiseks ei anta. Samas suurenevad elektri-, vee-, valgustuse- ja boileri
kasutamise summad, neid rahasid me pole ka saanud. Kaks asja oleme saanud – puhuri
ja survepesuri, õnneks kehalise kasvatuse õpetaja Siim Abner tegeleb nendega ja
hoolitseb staadioni eest. Uus hinnakiri kehtestatakse, aga see hakkab kehtima alates
septembrist. Muidu on nii, et staadioni ja abiruume kasutatakse 5 tundi ning makstakse
32 senti tunni eest. See on naeruväärne summa ja ei kata mingeid kulusid. Kui
staadionil treenib mitu klubi korraga, siis ei jätku meil ka riietusruumi kohti ja
koristajaid.
Eduard ODINETS: kas kellegi on veel kohapeal algatatud küsimusi?
Valdor ERNITS: missugune on kooli teavitussüsteem kriisiolukorras?
Anne ENDJÄRV: meil on kõik olemas. Kõigepealt on meil teavitus vana koolikellaga –
2 pikka helinat. ATSiga kaasneb tuletõrje ajal pinin. Kõik juhendid erinevates
olukordades tegutsemiseks on meil olemas, need on õpetajatele tutvustatud ja need on
õpetajate toas olemas.
Sirje KIVIL: pikkade kellade sisu võiks olla kuskil nähtaval kirjas. Praegu on nii, et
kui tavakell ei tööta, siis helistatakse ikka vana koolikella.
Anne ENDJÄRV: kriisiolukorra helinad on ikka tõsiselt pikalt, tavaolukorras nii pikalt
ei helistata. Evakuatsiooniplaanis on see kõik kirjas, õppused on toimunud pidevalt.

Rohkem küsimusi ja ettepanekuid ei esitatud.
Eduard ODINETS: meil on sellel õppeaastal veel ette nähtud üks koosolek, 29.06.2016,
aga ütlen ette, et vaatame selle kuupäeva võib-olla üle, annan edaspidi teada.

(allkirjastatud digitaalselt)
Eduard ODINETS
Hoolekogu esimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Anne PALMISTE
Hoolekogu sekretär

