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• Algus: 18:00, lõpp 20:30
• Koosoleku juhataja: Eduard Odinets
• Protokollija: Jevgenia Kipritš
• Hoolekogu liikmetest olid kohal: Sirje Kivil, Jevgenia Kipritš, Teet Korsten, Heli Laidro
• Puudusid: Arne Berendsen, Terje Bürkland, Jüri Utt, Raul Rõõmus
• Kooli poolt osales: direktor Anne Endjärv
Päevakorraks kinnitati:
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
2. Kooli kodukorra muutmine
3. Kooli arengukava
4. Õppetöö uudised
5. Eelarve 2011
6. Alutaguse Sihtasutus
7. Projektitöö aruanne
8. Õppekava küsimused
9. Koolitus hoolekogule

1. Kuulati: Tarvis oli valida hoolekogu juhatus.
Otsustati:1) Hoolekogu esimeheks valiti Eduard Odinets
2)Hoolekogu aseesimeheks valiti Teet Korsten
2. Kuulati: Kooli kodukorras oleks vaja muuta mõned punktid seoses gümnasistide
õppetöökorraldusega. Vajadus muuta kodukord oli tingitud problemaatilisest
gümnasistist.
Otsustati:
Hoolekogu volitas kooli direktorit täiendada kooli kodukorda
-

Gümnasisti kooli nimekirjast kustutamine pärast 2 kirjaliku noomituse saamist ja kui
õpilane jätkuvalt puudub põhjuseta.

-

Gümnaasiumi õpilaste kursuste hinded peavad olema positiivsed (vähemalt 3) või
arvestuslikud seisuga 31.08, et lõpetada õppeaasta. Juhul kui õpilase kursuse hinne on
madalam kui kolm ja õpilane pole hinnet parandanud enne 31.08, kustutakse ta
nimekirjast.

3. Kuulati: Koolile koostatakse uut arengukava, oluline on ka hoolekogu arvamus.
Otsustati: Kooli direktor saadab kooli arengukava alusmaterjalid meili teel hoolekogu
liikmetele tutvumiseks (statistika, küsitlused jne).
4. Kuulati: Koolielus on toimunud mõned muutused.
Otsustati: Direktor tutvustab õppetööd puudutavad uudised hoolekogule .
5. Kuulati: Hoolekogule paluti tutvuda 2011. aasta lõpliku kinnitatud eelarvega
Otsustati: Hoolekogu tutvub Järve Gümnaasiumi 2011. aasta eelarvega
6. Kuulati: Esile kerkis selline küsimus nagu Alutaguse Sihtasutus. Kooli hoolekogul oleks
vaja võtta omapoolne seisuskoht.
Otsustati: Seoses Alutaguse Sihtasutuse loomise infoga võtab hoolekogu seisukoha, et
Kohtla-Järvel peab olema üks eestikeelne gümnaasium ning maakondlik gümnaasium
võib asuda ka Kohtla-Järvel.
7. Kuulati: Direktor pakkus hoolekogu liikmetele tutvuda projektitöö aruandega.
Otsustati: Ajapuuduse tõttu saadab direktor projektitöö aruande meili teel hoolekogu
liikmetele tutvumiseks
8. Kuulati: Õppekavad puudutavad küsimused
Otsustati:
-

Võõrkeele valiku võimalused peavad lähtuma kooli võimalustest ja õpilaste soovist

-

Õppekavas peab täpsustama sõnastust seoses õpilaste kultuurilise identiteedi
loomisega

-

Algklassidesse jääb sõnalise hindamise võimalus esimese klassi esimese poolaastasse,
edaspidi hinnatakse õpilasti hindeliselt. Kujundava hindamise raames saavad
tegelikult kõik õpilased lisaks hindele ka suulist kirjeldavat tagasisidet.

-

Hoolekogul on ettepanek täpsustada hinnete parandamise korda.

9. Kuulati: Meie koolile pakutakse organiseerida hoolekogule vastav koolitus.

Otsustati: Hoolekogu võtab vastu otsuse osaleda koolitusel, mis toimub veebruari lõpus.
Aeg täpsustatakse hiljem vastavalt osalejate võimalustele.

Juhataja
Eduard Odinets

Protokollija
Jevgenia Kipritš

