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Informatsioon koolis toimuvast – Anne Endjärv
Informatsioon tuluõhtust – Jevgenia Kipritš
Tagasiside Kohtla-Järve arengukava muutmise eelnõule – Eduard Odinets
Koostööst TTÜ Virumaa Kolledžiga – Jüri Utt

1. Informatsioon koolis toimuvast – Anne Endjärv
Direktor informeeris kooli viimastest olulisematest uudistest:
a) basseiniga on probleemid, suletud remondiks, otsitakse võimalusi hankida basseini
seadmele varuosi või uus seade;
b) üle kooli käib remont WC-des;
c) augustist hakkab tööle uus elektrooniline koolikella- ja raadiosüsteem – esialgu ainult
koridorides, tulevikus on planeeritud ka kõikidesse klassiruumidesse;
d) koolis on uued stendid väljas, sööklas on uued taldrikud, sponsorkorras on saabumas
20 kasutatud arvutit AS-ist Molycorp Silmet;
e) kooli arengukava aastani 2015 on valmimas, hoolekogule esitatakse hiljemalt 11.
aprillil;
Otsustati:
1.1 võtta informatsioon teadmiseks;
1.2 kooli arengukava arutamiseks korraldada hoolekogu järgmine koosolek kolmapäeval, 25.
aprillil algusega kell 18.00.
2. Informatsioon tuluõhtust – Jevgenia Kipritš
Jevgenia Kipritš informeeris 11. mail toimuvast tuluõhtust kooliraamatu väljaandmise
toetuseks – „Tantsud õpetajatega“. Suur palve hoolekogu liikmetele – aidata leida sündmuse
korraldamiseks sponsoreid-toetajaid, nt auhindade jaoks. Oodatud on kõik ideed.
Otsustati:
2.1 võtta informatsioon teadmiseks.

3. Tagasiside Kohtla-Järve arengukava muutmise eelnõule – Eduard Odinets
Kohtla-Järve linnavalitsus on edastanud hoolekogule arvamuse avaldamiseks linnavolikogu
määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2007-2016 muutmine“, millega
pannakse paika linna koolivõrk aastateks 2013/2014.
Eelnõu kohaselt säilivad linnas 2013/2014. õppeaastaks Järve Gümnaasium, Järve Vene
Gümnaasium, Täiskasvanute Gümnaasium, Slaavi Põhikool, Kesklinna Põhikooli Järve
linnaosas ning Ahtme Gümnaasium, Tammiku Põhikool ja Ühispõhikool Ahtme linnaosas.
Otsustati:
3.1 oleme seisukohal, et suuruselt 5. Eesti linnas peab kindlasti säilima 100-protsendiliselt
eestikeelne gümnaasiumiharidus;
3.2 oleme nõus määruse eelnõus pakutava lahendusega Järve linnaosa osas;
3.3 riiklikul või maakondlikul tasandil olukorra muutumisel (nt ainult ühe gümnaasiumi
allesjätmine maakonnas või linnas või riigigümnaasiumi loomine vms) peame
vajalikuks jääda gümnaasiumiks, toetame ühise gümnaasiumi loomist meie kooli
baasil, oleme valmis võtma meie kooli vastu kõiki õpilasi, kes soovivad saada
korralikku eestikeelset gümnaasiumiharidust;
3.4 peame vajalikuks õpilaskodu loomist Järve linnaosas (nt kunstide kooli vabade
ruumide pinnal), et tuua kooli rohkem õpilasi teistest omavalitsustest;
3.5 märgime, et ei ole võimalik kujundada seisukohta Ahtme linnaosa osas, kuna eelnõus
puudub informatsioon, miks kolmest olemasolevast gümnaasiumist on plaanis jätkata
gümnaasiumihariduse võimaldamist just Ahtme Gümnaasiumis, mitte teistes
õppeasutustes.
4. Koostööst TTÜ Virumaa Kolledžiga – Jüri Utt
Jüri Utt informeeris, et Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž soovis tulla meie kooli
reklaamima õppimisvõimalusi kolledžis.
Otsustati:
4.1 toetada kõikvõimalikku koostööd linnas asuva kõrgkooliga, lisaks õpilaste
informeerimisele õppimisvõimalustest.
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