KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU 25.10.2016 KOOSOLEKU
PROTOKOLL
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Koosolekule olid kutsutud:
Anne ENDJÄRV – Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi direktor
Kadi REBBAN – Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õppejuht
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1. Päevakorra kinnitamine
Eduard Odinets tutvustas päevakorra kavand.
OTSUSTATI: Päevakord kinnitada.
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
OTSUSTATI: Valida hoolekogu esimeheks Eduard Odinets ning aseesimeheks Siiri Bunder.
3. Hoolekogu sekretäri kinnitamine
OTSUSTATI: Kinnitada hoolekogu sekretäriks Kaire Viil.
4. Hoolekogu 2016/2017. õa tööplaan
Eduard Odinets tutvustas hoolekogu tööplaani ja tegevused (protokollile lisatud).

OTSUSTATI: Kinnitada hoolekogu tööplaan 2016/2017. õppeaastaks.
5. Kooli kodukorra muudatused
Anne Endjärv tutvustas kodukorra muudatused (protokollile lisatud):
1) Majandusjuhataja ametinimetus on nüüd majandusjuht.
2) Muutusid koolikappide rendi hinnad.
3) Garderoobinumbri kaotamisel tuleb see hüvitada. Hüvitustasu 50 senti.
4) Korrapidamine on muutunud. Nüüd on korrapidaja vaid algklasside koridorides,
põhikoolis peetakse korda spordisaalis ja sööklas.
5) Probleemsed lapsed suunatakse nõustamiskomisjoni või eriarsti konsultatsioonile.
6) Kui aineõpetaja lubab õpilase tunnist ära, siis kirjutab ta administraatorile esitamiseks
vastava loa.
Siim Abner täpsustas, et klassijuhataja peab ka operatiivselt teada saama, kui aineõpetaja või
kooliõde on lapsel koolist lahkuda lubanud.
7) Nüüd antakse ka aktiivsetele sportlastele õppeaasta lõpus oskusainete õppetooli esildise
alusel aktusel tänukirjad. Varasematel aastatel said sportlased tunnustuse kohe peale
võistlust, aineolümpiaadidel käinud lapsed said tunnuskirjad ja auhinnad kevadel. Nii võis
jääda mulje, et kool ei tõsta sportlasi üldse esile. Tublid sportlased saavad auhinna peale
võistlust ja kool peab neid ka õppeaasta viimasel aktusel meeles.
8) Söögivahetundide ajad on muutunud.
9) Evakuatsioonijuhendit on täpsustatud.
OTSUSTATI: Kinnitada kodukorra muudatused.
6. Loovtööde ja uurimistööde korraldusest
Eduard Odinets: Lapsevanemad soovivad teada, kas loov- ja uurimistööd on võrdse mahuga.
Mõni õpilane uurib valitud teemat mitu kuud, teine aitab vaid üritust korraldada.
Anne Endjärv: Kool lähtub õppekavast. Selle järgi võib õpilane teha uurimuse või
kunstiprojekti (kontsert, pildid, perfomance jms). Õpilane valib teema vastavalt oma huvidele
ja võimetele. Tegelikult eeldab ka kunstiprojekt mahukat ettevalmistust, ajaplaneerimist,
koostööd juhendajaga, korraldatud ürituse reklaamimist jne.
Kadi Rebban: Uurimis- ja loovtööd tehakse alati koos juhendajaga. Juhendaja hindab õpilase
aktiivsust, ajakavast kinnipidamist. Õpilastele on ka töö vormistamine küllalt keeruline
ülesanne. Ka loovtöödel (kunstiprojektidel) on nii praktiline kui kirjalik osa. Uurimistöö
kirjaliku osa maht on kokku 10 lk (sisaldab tiitellehte, sisukorda, kasutatud allikaid, töö
põhiosa jm). Nii loov- kui uurimistöö peab vastama nõuetele ning see tuleb kollokviumil
kaitsta. Hinnatakse ka õpilase avaliku esinemise ning IT-vahendite kasutamise oskust.
Põhikooli loovtööd on üldiselt võrdse mahuga, nt kontserdi ja spordivõistluse korraldamine
on ühtviisi ajamahukad. Pigem võivad eri mahuga olla gümnaasiumi uurimistööd.
Uurimistöö teemaks võib olla ka koolikohviku pidamine, mis on väga kasulik ülesanne.
OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.
7. Jutktonna järelevalve pedagoogilise tegevuse üle
Eduard Odinets: Hoolekogule esitati küsimus, kas juhtkond teeb tunnikülastusi ja jälgib
õppetöö kvaliteeti.

Anne Endjärv: Kui mõnda ainet õpetab 3-5 eri õpetajat, siis on lähenemine õpetamisele ning
metoodikale alati veidi erinev. Koolis töötavad õppetoolide juhid, kes on õpetajatele lähimad
nõuandjad. Õppetooli juht jälgib ka õpetamise kvaliteeti ning õpetajate koostatud töökavasid.
Koolis toimuvad infotunnid, kus koolitustel käinud jagavad nüüdisaegseid õpetamise võtteid.
Koolis antakse ka lahtiseid tunde.
Kadi Rebban: Eelmisel õppeaastal vaatles riikliku järelevalve esindaja eesti keele tugiõppe
tunde (ka õppejuht suunas oma tunnivaatlusi eelmisel aastal rohkem eesti keele tugiõppele).
Tundide külastamisel probleeme ei leitud. Praegu on koolis küllalt palju hariduslike
erivajadustega lapsi. Nemad on sel aastal tunnivaatluste tegemisel prioriteediks. Nii saadakse
teada, keda suunata väikeklassi või rakendada mõnda muud õpilasele kasulikku erisust.
Anne Endjärv ja Kadi Rebban kinnitasid, et kui õpilased nende poole pöörduvad, suhtutakse
probleemidesse alati tõsiselt. Kui lapsed kurdavad õpetamise kvaliteedi üle, siis külastab tundi
ka õppetooli juhataja. Õpetajatel on probleemidest vahetu juhiga lihtsam rääkida.
Kui õpetaja vahetub, tuleb lastel paratamatul uue õpetamisstiiliga harjuda.
OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.
8. Liikluse korraldus koolihoovis
Anne Endjärv: Ekspress Auto L-i buss peatus kogu aeg kooli sissepääsuvärava ees, lapsed
pidid teed ületama bussi eest või tagant. See on väga ohtlik. Asja arutati Kohtla-Järve
Linnavalitsuses. Olukorra lahendamisse kaasati ka politsei. Politsei ettepanekul plaanitakse
panna kooli juurde kaks nn lamavat politseinikku. Õpetajad hakkaksid oma autosid parkima
kooli siseparklasse. Katse tänava heki tagust parklat saaks suurendada. Praegune kooliesine
parkla jääks tulevikus tühjaks, sinna sõidaksid kooli teenindavad autod (nt söökla transport),
päästesõidukid, õhtuti staadioni kasutajad. Katse tänav tuleks muuta ühesuunaliseks, kooli
juurde paigutada sissesõidu keelu märk (v.a kooli juhtkonna loal). Koolibussid hakkavad
peatuma koolile lähimas linnaliinide peatuses. Lapsevanemad hakkaksid peatuma vanas
bussijaamas.
Indrek Puusepp: Soodsam ja lihtsam võimalus oleks kooli juurde panna parkimise keelu märk.
Nii ei ole jalgsi kooliukseni jõudmine ohtlik.
Eduard Odinets: Olukord tuleb lahendada. Kooli pidaja peab uue liiklusskeemi kiiresti
kinnitama.
OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.
9. 2017. a eelarve projektist
Anne Endjärv tutvustas linnavalitsusele esitatud 2017. a eelarve projekti (protokollile lisatud).
1) Terviseamet tegi 2013. aastal ettekirjutuse I ja II korruse fuajee põrandate, poiste
tööõpetuse klassi põranda ja puruimemissüsteemi suhtes. Puuduste likvideerimiseks
taotletakse 2017. a eelarvesse raha.
2) I korruse põrand plaanitakse remontida 2017. ja II korruse põrand 2018. aastal.
3) Kooli katuseid on remonditud, v.a võimla ja keemiaklassi kohal.
4) Koolile on tarvis uut mööblit.
5) Raha napib ürituste läbiviimiseks. Ka koopiamasinate renti tuleb tasuda kooli
omatuludest. Seni saadi ürituste jaoks veidi raha ruumide rendist. Nüüd katkestati ühe
rentnikuga leping, kuna ruumide kasutajad ei suhtunud kooli varasse heaperemehelikult.

Eduard Odinets: Kas töötajate palgaraha jätkub 12 kuuks?
Anne Endjärv: Hetkel on kooli poolt linnavalitsusse esitatud eelarveprojekti planeeritud
palgaraha 12 kuuks.
OTSUSTATI: Kinnitada direktori koostatud 2017. a eelarve projekti.
10. Direktori informatsioon
1) Kool saab uue keemiaklassi tõmbekapi.
2) Järve Gümnaasium saab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse tunnustuse, kuna on
innovatiivne ja eesrindlik kool.
3) Jätkub eesti keele õppe projekt koostöös Toila Gümnaasiumiga.
4) 10. novembril tulevad oma tulevase kooliga tutvuma 6aastased ja nende vanemad.
5) Toimus konkurss väikeklassi õpetaja ametikohale. Saadeti kaks sooviavaldust. Ühel
kandideerijal polnud vastavat kvalifikatsiooni, teine loobus siiski kandideerimisest.
6) 8. novembril toimub Rajaleidja koolitus erivajadustega lastega toimetulekust.
7) Detsembris või jaanuaris tuleb koolitus üliaktiivsete lastega toimetulekust. II osa
vaikuseminutite koolitusest 5. jaanuaril, I osa toimus juba augusti lõpus.
8) Kord kuus hakkavad toimuma õppetoolide nõupidamised.
9) Kooli õpilased osalevad teaduskoolis.
10) Pilootkoolina hakatakse osalema HTM-i uues projektis „Koosõppiv kool“, mille teemaks
on eri rahvused ühes koolis.
11) 22. novembril toimub kooli aastapäeva ettevalmistamise koosolek.
OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.
10. Kohapeal algatatud küsimused
Siiri Bunder: Mis aegadel kooli hambaarst töötab?
Anne Endjärv: Hambaarst rendib ruume, mitte pole kooli personal. Hambaravi kabinet on tihti
kinni ning juhtkond pole lahtiolekuaegadega kursis. Lapsed saavad hambaarstil käia.
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