KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI
HOOLEKOGU
ARUANNE (2011/2012. õppeaasta)
Vastavalt Kohtla-Järve linnavolikogu 24. novembri 2010 määruse nr 49 „Kohtla-Järve linna
munitsipaalkooli hoolekogu tegutsemise kord“ paragrahvile 7 peab kooli hoolekogu esitama
õppeaasta jooksul tehtud töö aruande üks kord õppeaastas kooli lastevanemate
üldkoosolekule ja linnavalitsusele heakskiitmiseks.
Käesolev aruanne hõlmab hoolekogu tegevust 2011/2012. õppeaastal.
Aruandeperioodil tegutses Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu Kohtla-Järve
linnavalitsuse 10. jaanuari 2012 korraldusega nr 13 kinnitatud koosseisus. Hoolekokku
kuulusid aruandeperioodil Arne Berendsen (koolipidaja esindaja), Terje Bürkland (vilistlaste
esindaja), Jevgenia Kipritš (õpilaste esindaja), Sirje Kivil, Raul Rõõmus (õpetajate
esindajad), Teet Korsten, Heli Laidro (lastevanemate esindajad), Eduard Odinets, Jüri Utt
(kooli tegevust toetavate organisatsioonide esindajad).
Aruandeperioodil toimus 5 hoolekogu koosolekut, neist üks elektrooniliselt. Lisaks toimus
veebruaris 2012 koolitus hoolekogu liikmetele hoolekogu tööst, õigustest ja kohustustest ning
võimalustest mõjutada koolis toimuvat. Samuti osalesid hoolekogu liikmed võimaluste piires
erinevatel kooliüritustel.
Jaanuari 2012 koosolekul valiti hoolekogu esimees ja aseesimees (Teet Korsten), arutati kooli
kodukorra täiendamist (gümnaasiumist väljaarvamine) ning kooli arengukava koostamises
osalemist (mil moel hoolekogu saab panustada, millised on tähtajad, vastutajad) ning
põhikooli õppekava (tähelepanu juhiti võõrkeelte õppimise mitmekesistamisele, kultuurilise
identiteedi säilimise küsimustele, sõnalisele hindamisele algklassides). Pärast koolipoolsete
täpsustuste sisseviimist põhikooli õppekava ka kinnitati.
Veebruaris 2012 korraldas hoolekogu ajurünnaku ja SWOT-analüüsi, et anda oma sisend
koostatavasse kooli arengukavasse. Arutleti, millised hoolekogu liikmete seisukohalt on kooli
tugevused ja nõrkused ning millised on ohud ja võimalused. Üritati sõnastada kooli missiooni
ja visiooni. Paljud hoolekogu ettepanekud on arvestatud kooli arengukava projektis.
Märtsi 2012 koosolekul arutati põhjalikult linna arengukava muutmise eelnõu, mis sisaldas ka
koolivõrgu ümberkujundamise plaane. Jõuti ühisele seisukohale, et linnas peab säilima 100protsendiliselt eestikeelne gümnaasium. Ühtlasi toetas hoolekogu võimalust moodustada
kooli baasil ülelinnaline või regionaalne gümnaasium ning olla valmis võtma kooli vastu
kõiki õpilasi, kes soovivad saada korralikku eestikeelset haridust.
Aprilli 2012 koosolekul peatuti pikemalt kooli arengukava projektil. Juhiti tähelepanu kooli
väärtuste sõnastusele, konkurentsieelistele, kooli vajaduste julgemale esiletoomisele ning
mõningate indikaatorite täpsustamisele, anti oma eelistusi kooli moto osas. Hoolekogu
otsusel arengukava projekt sai avaldatud ka kooli võrgulehel ning kõigil huvilistel, eeskätt
lastevanematel oli võimalus oma ettepanekuid ja märkusi teha.
Samal koosolekul kiideti heaks kooli põhimääruse ja struktuuri muudatusi. Määrati
hoolekogu esindajad koolis toimuvate töökonkursside (õppejuhi ja arendusjuhi kohale)
komisjonidesse (Heli Laidro, Terje Bürkland).
Arutati ka kooli mõjutusmeetmete korra täpsustamist.

Mai 2012 koosolekul kooskõlastati kooli arengukava lõplik versioon. Avaldati direktorile
kiitust kiire ja tulemusliku töö eest arengukava koostamisel. Kinnitati muudatused kooli
mõjutamiskorras (gümnaasiumi osas). Anti nõusolek osaleda Tervise Arengu Instituudi
alkoholi tarvitamise uuringus, mis puudutab 5-ndate klasside õpilasi ja nende vanemaid.
Augustis 2012 toimunud elektroonsel koosolekul otsustati esitada Aasta Õpetaja
kandidaadiks kooli inglise keele õpetaja Juri Jelistratov, kes töötab koolis 12 aastat ning kelle
töö ja isiklik eeskuju on innustanud paljusid õpilasi ja kolleege.
Hoolekogu koosolekute protokollid on avalikustatud kooli võrgulehel.
Uuel, 2012/2013. õppeaastal on hoolekogul plaanis sama aktiivselt panustada erinevate kooli
tegevust reguleerivate dokumentide väljatöötamisse, nt gümnaasiumi õppekava, põhikooli
loovtööde juhend, asjaajamiskord, koolitöötajate palgajuhend koos motivatsioonisüsteemiga.
Jätkame oma esindajate kaudu tööd kooli erinevates otsustus- ja koostöökogudes, nt
atesteerimiskomisjon, tervisenõukogu, vanematekogu. Võtame taas luubi alla koolisööklas
toimuva, nii pakutava toidu kvaliteedi kui ka üldiselt söömiskultuuri osas. Jälgime kooli
arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamist ja panustame selle töö õnnestumisse.
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