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Seoses sellega, et koosoleku juhataja Eduard ODINETS hilineb 10 minutit, tuli
ettepanek siiski alustada esimese päevakorrapunktiga.
Vastuväiteid ei esitatud.
I Ülevaade koolivõrgu reorganiseerimisest ja riigigümnaasiumi loomisest
Niina ALEKSEJEVA: teen ainult sissejuhatuse, ülejäänud osa, mis puudutab statistikat,
räägib Olga Golovatšjova. 20.05.2013 tegi HTM ettepaneku riigigümnaasiumi

moodustamiseks Kohtla-Järve linna. Läbirääkimistel HTM-i esindajatega olime
seisukohal, et riigigümnaasium peab tulema Järve linnaossa. Juunis 2013 käisid HTM
esindajad kohapeal ja arutuse all oli, kus peaks riigigümnaasium paiknema, kas Pärna
Põhikooli ruumides või aadressil Spordi 2. Oktoobris 2013 käisid HTM-i esindajad taas
kohapeal, seekord Virumaa Kolledžis. HTM tegi ettepaneku luua riigigümnaasium
kolledži juurde, kuid TTÜ esindajad ei olnud sellega nõus, kuna neil toimub praegu
oma areng, nad arendavad kompetentsikeskust, raamatukogu, auditooriume. Seetõttu jäi
valik Spordi 2 hoonele. 12.03.2014 käisid kohapeal eksperdid, riigihange on juba läbi
viidud ja selle võitis sama firma, kes tegi ekspertiisi. Linnavolikogu on seoses
riigigümnaasiumiga vastu võtnud 2 otsust – juunis 2013 anti linnapeale volitused
läbirääkimiste pidamiseks ja teine otsus oli seotud riigigümnaasiumi asumisega Spordi
2 hoones
Teet KORSTEN: kas on teada, mis firma riigihanke võitis, kas on tegemist kohapealse
firmaga?
Niina ALEKSEJEVA: mina ei oska seda öelda, kuna hanke korraldas ja firma valis
välja HTM. See ei ole kohalik firma. Linna poolt tegeleb asjaga arenguteenistus ja selle
juht Viktoria Tsventarnaja.
Olga GOLOVATŠJOVA (esitab slaiditutvustuse): slaididelt on näha olukord, kus
õpilaste arv pidevalt väheneb
Koosolekule jõudis Eduard ODINETS.
Anne ENDJÄRV: kuidas ja kas on mõeldud transpordi korraldamisele Ahtmest Järve
linnaossa?
Niina ALEKSEJEVA: see on läbirääkimiste küsimus. Kooliõpilaste transport on
korraldatud ka tänasel päeval, näiteks Kukruselt Kohtla-Järvele, Orult Ahtmesse jne.
Kuna ka praegu juba doteerime bussiliine, siis ka edaspidi on see otsustamise küsimus
Eduard ODINETS: küsimus ei ole niivõrd hoones. Meil on praegu valida kahe variandi
vahel – kas panna kõik gümnasistid kokku (st eesti- ja venekeelne osakond) või üldse
mitte luua siia riigigümnaasiumi.
Teet KORSTEN: kui Jõhvi hakkab tegema propagandat sinna riigigümnaasiumisse
minemiseks, siis kas linnavalitsusel on olemas kava ka selleks puhuks?
Niina ALEKSEJEVA: ma ei tea, miks on selline arvamus, et kõik tahavad minna Jõhvi
riigigümnaasiumisse. Ootame HTM-i otsuse ära, see peaks tulema aprilli alguses, ja siis
on meil ka oma linna õpilastele ja naabervaldade lastele midagi pakkuda. Meil on
parimad ja tunnustatud õpetajad, kes loodetavasti tahavad jätkata õpetamist meie linnas
Eduard ODINETS: küsimus õpetajatest ja õpilastest võib üles kerkida esimestel
aastatel, kui Jõhvis on uus maja ja meil veel pole. Aga kõik sinna ka ei mahu. Ja
loodetavasti ei hakka 2 riigigümnaasiumi direktorit teineteisele vastu töötama ning
õpilasi-õpetajaid üle meelitama. Meie peame hakkama rohkem meelitama lapsi eelkõige
oma algkooli ja põhikooli, lootes, et nad hiljem jätkavad meie riigigümnaasiumis.

Olga GOLOVATŠJOVA: õpetajate kaader on omaette teema. Tean, et Tarmo Valgepea
juba tegeleb sellega ja meelitab mõningaid õpetajaid.
Niina ALEKSEJEVA: siiski võtavad õpetajad asja rahulikult ja kui neile on edaspidi
pakkuda koht oma linna riigigümnaasiumis, siis nad jäävad meile alles.
Sirje
KIVIL: kui
riigigümnaasium
gümnaasiumiklassid lähevad sinna üle?
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Niina ALEKSEJEVA: jah, kõik. Kõigepealt tehakse direktori konkurss ja siis hakkab
direktor asjaga tegelema. Direktori konkursi korraldab ja direktori valib HTM. Kõikidele
õpetajate kohtadele tehakse konkurss. Ka uus minister on kinnitanud, et haridusreform
gümnaasiumi ja põhikooli lahutamiseks jätkub.
Heli LAIDRO: kuidas hakkab olema edaspidi õpetajate kaader, kas nad liiguvad kahe
maja vahel?
Sirje KIVIL: kuidas hakkab olema õpetajate koormus?
Eduard ODINETS: õpetaja koormus saab ikka olema 1,0 nagu praegu. Ainult et siis on
see lihtsalt eraldi, kas ainult põhikoolis või ainult riigigümnaasiumis.
Anne ENDJÄRV: alguses on kindlasti raske ja segadust palju, kuna mõnede ainete
õpetajaid lihtsalt ei jätku. Seetõttu peavad nad ilmselt hakkama käima kahe maja vahet.
See korraldus pannakse paika tunniplaanidega.
OTSUSTATI: võtta informatsioon
esindajad uuesti esinema.

teadmiseks

ja

vajadusel

kutsuda

linnavalitsuse

Niina ALEKSEJEVA ja Olga GOLOVATŠJOVA lahkuvad.

II Päevakorra kinnitamine
Eduard ODINETS: kas kellelgi on täiendusi ja parandusi päevakorra osas või võime
päevakorra kinnitada?
Täiendusi ja parandusi ei esitatud.
OTSUSTATI: kinnitada päevakord (ühehäälselt)

III Kodukorra muudatused
Maile KUBJAS (näitab kodukorra muudatustega varianti ekraanil): aja kokkuhoiu
mõttes teen ettepaneku vaadata läbi vaid need muudatused, kuhu on juurde tehtud
märkused.
Vastuväiteid ei esitatud.

Maile KUBJAS:

p.1.6 – asendada hind sõnadega „vastavalt trükikulule“
p.2.4 – asendada sõnad „on märgitud“ sõnaga „märgitakse“
p.2.4.1 ja p.2.4.2 – mõelda, kas lisada juurde, missuguse perioodi
jooksul (trimestri jooksul? õppeaasta jooksul?)
p.2.4.2 - võrrelda noomituse tegemise kohustuslikkust mõjutamise
korraga
p.2.5 – võtta punktist maha osa, mis puudutab tervise hoidmist
p.3.1 – lisada sõna „üldjuhul“
p.3.5 – asendada sõna „tema“ sõnaga „õpilase“
p.3.9 – mõelda sõnastust juhul, kui sotsiaalpedagoogi ei ole majas
(saadetakse raamatukogu lugemissaali kooli töötaja (näiteks sotsiaalpedagoogi)
järelevalve alla)
p.3.9 – lisada sõnadele „tunni ajal“ sõnad „ilma loata“
p.3.9 – jätta viimasest lausest välja sõna „ainult“
p.3.10 – asendada sõnad „Järve Gümnaasium“ sõnaga „Kool“
p.3.11 – jätta välja teine lause
p.3.11.2 – sätestada eraldi punktina, mitte alapunktina
p.4.1 – lisada peale sõna „lapsevanem“ sõna „võimalusel“
p.4.1.1 – asendada sõna „arst“ sõnadega „arstilkäik“ või „arstil
viibimine“
p.4.1.3.2 – asendada sõna „põhjendusega“ sõnaga „põhjusega“
p.5.7 – asendada sõnad „1.–6. klassi“ sõnadega „1.–9. klassi“
p.5.11 – töö peaks ikka olema õpilase omand, mitte õpetaja omand,
tuleb võrrelda uurimistööde korraga
p.6.1.4 – asendada sõnad „käesolevas seaduses“ sõnadega
„põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“
p.6.2 – asendada sõna „linnavalitsus“ sõnadega „elukohajärgne
valla- või linnavalitsus“
p.6.3 – lisada peale sõna „külastada“ sõna „vähemalt“
p.8.4 – keda registreerida – kas kõiki või valikuliselt, kaaluda
sõnastust
p.9.1 – teatama peaks kõikidest õnnetustest, mitte ainult raskematest
Lisa 1 p.2.4.1 – kaaluda sõnastust – mitte rahatrahv koos õpiku
kolmekordse hinnaga, vaid ainult õpiku kolmekordne hind
Lisa 6 p.6.5.4 – lisada peale sõna „süüa“ sõna „ajavahemikul“
Lisa 6 p.6.6.3 – asendada sõnad „igale klassile“ sõnadega „1.–8.
klassile“
Lisa 6 p.6.6.12 – lisada peale sõna „peseb“ sõna „kuivatab“
Lisa 6 p.6.7.6 – jätta välja majandusjuhatajat puudutav osa
Lisa 7 tabeli päis – kui täitjat ei ole koolis, peaks mõtlema ka
asendaja peale
Lisa 7 veerg 4 – korrigeerida sõnastust „võtab kaasa õpilaste
nimekirja“
Lisa 8 p.8.2.10 – asendada sõna „laps“ sõnaga „õpilane“
Lisa 8 p.8.4.3 – 8.4.5 – lisada tekst, mis perioodi vältel.
Lisaks sellele on kodukorras parandatud arvelduskonto numbrid.
OTSUSTATI: teha ettepanek kodukorra muutmiseks.

Maile KUBJAS lahkub.

IV Palgakorralduse muudatused
Anne ENDJÄRV (tutvustab ekraanil Lisa 1 seoses õpetajate ja koolipersonali
palgatõusuga): õpetajate palgatõusu määrus pidavat olemas olema, aga minuni see
tänaseks veel jõudnud ei ole, töötajate määrus on olemas. Praeguses Lisas on õppejuhi
ja arendusjuhi palk fikseeritud (vastavalt 15% ja 30% madalam direktori alampalgast).
See punkt soovitati üldse välja jätta, seda võib teha. Kvalifikatsioonita õpetaja töötasu
määrasin 770 €, kasutasin sama %, mis on suhtes 715 € - 800 €.
Sirje KIVIL: kas see vahe kvalifikatsioonita õpetaja palga 770 € ja magistrikraadiga
õpetaja palga 800 € vahel ei ole liiga väike?
Anne ENDJÄRV: see puudutab meie koolis vaid kahte õpetajat ja üks neist on
tegelikult arendusjuht, kes asendab kahte lapsehoolduspuhkusele läinud õpetajat. Praegu
mul muud lisada ei ole, ootan endiselt dokumenti.
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.

V Töö HEV-õpilastega
Eduard ODINETS: kuna saatsin aruande e-kirjaga edasi alles täna, siis teen ettepaneku
arutada seda küsimust järgmisel koosolekul, kuhu kutsuda küsimustele vastamiseks ka
aruande koostaja. Minul on kaks teemat, mida ma aruandest eriti ei leidnud ja mille
kohta tahan küsida – aruandes ei ole välja toodud tööd andekate õpilastega ning tööd
eesti keelest erineva emakeelega õpilastega.
Vastuväiteid ei esitatud.
OTSUSTATI: kuulata
koosolekul.
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VI Ülevaade 2013. a tulemustest ja 2014. a eelarvest
Anne ENDJÄRV (näitab ekraanil kahte eelarvete tabelit): 2014. aasta eelarve on nii
väike, et midagi teha ei saa ja ma ei tea, kuidas aasta lõpuni rahadega välja tulla.
Inventari jaoks on 0 €, ürituste jaoks on 0 €, seega saame raamatuid kingituseks osta ja
kusagile sõita vaid oma teenimise arvelt. Omatulusid toovad koolile vaid rentnikud
(need on erinevad klubid, kes maksavad vaid linnavalitsuse kehtestatud hindade alusel),
usklikud (400 € kuus) ja kappide renditulu (3000 € aastas).
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.

VII Terviseameti ettekirjutused ja nende täitmine
Anne ENDJÄRV (tutvustab ekraanil vastust Terviseameti ettekirjutusele): tegemist on
linnvalitsuse vastusega, mina andsin põhjused. Kõik, mis siiani on teha saadud, on tehtud
ja kõik, mis veel peab tegema, on edasi lükatud, ka aastateks 2017–2018. Mina arvan, et
ühe tiiva katus nii kaua vastu ei pea. Samuti on meil väga külm aulas ja maja
nurkades asuvates klassides, kuna aastaid tagasi akende vahetamise ajal ei krohvitud
akende põski. Kogu koolis aitaks ainult kogu tiiva väline korralik soojustamine
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.
VIII Jooksev informatsioon
Anne ENDJÄRV:
- põhilised mured ongi meil rahamured
- staadioniraha saime KOIT-kavast, linn ja Kohtla vald panustasid ka
omaosalusega, kuna Kohtla valla lapsed käivad meie koolis. Mina sain
aru nii, et staadioni ümber on ette nähtud ka aed. Reedel, 4.04 on
linnavalitsuses koosolek, kavatsen sinna minna koos kehalise kasvatuse
õpetajatega, direktori asetäitjaga majanduse alal ja arendusjuhiga
- 15. aprillil toimub Järve Vene Gümnaasiumis Sisekaitseakadeemia
päev, ka meie õpilased osalevad seal
- 15. aprillil on meie koolis Leedu koolide direktorid, kellele tutvustame
robootikat ja kõike, mis on seotud IT abil läbiviidavate tundidega
- 1. aprilliks esitasid õpetajad mulle oma koormusesoovid, vaatan need
läbi ja tulenevalt nendest peaks pooleks juuniks olema lõppenud ka
konkursid
- sellel aastal on õpetajatega väga keeruline olukord, kuna 2 õpetajat on
lapsehoolduspuhkusel ning 4 õpetajat olid ja on pikaajalisel
töövõimetuslehel
- loodetavasti tuleb füüsikaõpetaja Toivo Toikka lähipäevil tööle tagasi,
kuigi ilmselt karguga
- kui Maie Jõemaal kõik hästi läks, peaks tema välja tulema aprilli
lõpus
- see kõik on viinud selleni, et õppejuht on õppeaasta jooksul olnud
sunnitud tegema 10 põhjalikku tunniplaani.
Küsimusi direktorile ei ole.

IX Kohapeal algatatud küsimused
Eduard ODINETS: tahan rääkida keelekümblusest. Tegemist on suurte võimalike
rahadega. Vajalik oleks tõmmata põhikooli rohkem lapsi. Kuidas on meie koolis uuel
õppeaastal?
Anne ENDJÄRV: oktoobrist alates tegutsevad meie koolis keeleõpperühmad, soovijaid
on palju. Jaanuarist töötab 2 rühma, see on tulevaste 1-ste klasside õpetajatele kuues
tööpäev nädalas. Need õpetajad töötavad just samade õpilastega, kelle sügisel oma

klassi saavad. Mõlemad õpetajad keeldusid keelekümblusklassi võtmast, kuna on nõus
õpetama kõiki korraga (st nii eesti- kui venekeelseid lapsi). Järgmiseks õppeaastaks on
mul silmapiiril üks inimene, kes on nõus sügisest alates töötama 6-aastastega ja siis
peale seda võtakski nad 1-sse klassi kui keelekümblusklassi, kus õpiksid eesti õpilastest
eraldi vene- ja kakskeelsete perede lapsed. See kõik ilmselt tuleb, aga võtab aega.
Eduard ODINETS: järgmine hoolekogu koosolek peaks toimuma 18. juunil. Seal on
arutusel kindlasti motivatsioonisüsteem, töö HEV-õpilastega ja muud küsimused, mis
tulenevad muuhulgas tööplaanist.
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Koosoleku juhataja
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Koosoleku sekretär

