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INFO
8.06 toimub kevadine tervisepäev - looduses koos perega.
9.06 on viimane koolipäev: pidulik klassijuhatajatund Zoomi keskkonnas. Toimumise
aeg edastatakse Stuudiumis.
Distantsõppe perioodi lõppedes tagastatakse koolile koju laenutatud sülearvutid ja
tahvelarvutid.
8.-12.06 toimuvad koolimajas ette teatatud graafiku alusel 1. klassi astujate ja
õpetajate-juhtkonna vestlused. Peale vestlusi teatavad 1. klasside klassijuhatajad
klassiga kohtumiste ajad.
2020/2021. õppeaasta sügisest kannavad Järve Kooli õpilased koolivormi. Kool
teeb koostööd firmadega Vormivabrik www.vormivabrik.ee ja koolivorm Houstex
OÜ www.koolivorm.ee Koolivormi tellimiseks on avatud e-poe tellimiskeskkonnad
6.-25. juunini 2020.

Järve Kooli koolivormi statuut ja tellimise info on leitav kooli kodulehel SIIN
ÕPPEAASTA LÕPU INFO
Suvevaheaja perioodil peavad kõik kapid olema avatud ning tühjaks tehtud. Kapi
kasutamise õigus vaadatakse üle iga õppeaasta alguses, üldjuhul pikeneb see
heaperemeheliku suhtumise korral automaatselt.
Uue kapi taotlemiseks saatke digitaalselt allkirjastatud vabas vormis avaldus
aadressile majandusjuht@jarve.edu.ee. Tutvu koolikappide kasutamise korraga siin
9. klasside lõpuaktus toimub 18. juunil kell 14.00 Järve Kooli aulas vastavalt sel
hetkel kehtivatele kogunemiste tingimustele. Jälgige jooksvat infot Stuudiumis.
18. juunil kell 18.00 toimub Järve Kooli hoolekogu koosolek.
Jalgratturite koolitus jätkub septembris. Täpsem info on edastatud Stuudiumis.
Koolimeeskond tegeleb kooli dokumentatsiooni arendusega – hiljemalt augustis
2020 kinnitatakse uus kooli õppekava, hindamise kord ja kodukord.
Täname KIVA - küsitluses osalenud 1.-9. klasside õpilasi.
LUGEMISVARAST
Kuna tänapäeval on kirjandusteoste valik väga lai ning õpilaste huvid erinevad, siis
kodulehel olev kirjanduse nimekiri pole lõplik. Pigem on need teosed (nii nimetuse
KOHUSTUSLIK kui ka SOOVITUSLIK all) õpilasele suvelugemiseks soovitusliku
iseloomuga silmaringi arendamiseks ning sõnavara täiendamiseks. Soovitame
lugeda antud nimekirjast vähemalt 1-2 raamatut vabal valikul. Vastava klassi
kohustusliku lugemisvara täpse nimekirja annab õpetaja õppeaasta alguses.
Klasside lugemisvara on kooli kodulehel leitav SIIN

PROJEKTID
25.02.2020-11.01.2021 osalevad kooli töötajad INNOVE projektis „Kaasava
hariduse põhimõtete rakendamine Kohtla-Järve Järve Koolis“.
Järve Kool sai ProgeTiigri programmi kaudu toetust robotite soetamiseks, et
arendada õpilaste digioskusi.
RAAMATUKOGU
Õpikute ja raamatute tagastamine toimub kontaktivabalt kooli fuajees. Õpikud
kogutakse õpilastelt kokku pakendatult, märgistatult (nimi, klass ja õpikute loetelu)
klasside kaupa, et hoida neid vähemalt 72 tundi enne menetlemist.
Õpikute tagastamise graafikud ja reeglid avanevad Stuudiumisse sisse logides siin
ÕPPETÖÖ
Koolivaheaeg algab 10. juunil.
10.06-17.06 toimuvad järelõppetunnid. Plaanid edastatakse Stuudiumi vahendusel.
INFO JÄRGMISEKS ÕPPEAASTAKS
Kooliaasta avaaktused toimuvad 1. septembril kooli aulas kell 10.00 (2.-7. klassid) ja
kell 12.00 (1. klass ja 8.-9. klassid).
31.08 toimub õppenõukogu koosolek.
Sügisel alustab tööd uus tehnoloogiaring.
Sügisel jätkavad tööd robootikaringid, fotoringid, tantsuringid ja spordiringid.
Järve Kool osaleb Haridus- ja teadusministeeriumi programmis + üks eestikeelne
õpetaja.

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
3) III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

MEELDETULETUSEKS
Kooli garderoobi ees pingil on õpilaste poolt jäetud esemed. Palun leidke oma
asjad!
Järve Kooli infot saavad kõik jälgida Facebooki lehel SIIN
Järve Kooli värskeid uudiseid kajastab veebipõhine ajaleht Coolileht SIIN
Järve Kool on leitav Instagramis, kontakt SIIN
SOOJA SÜDAME SAHTEL
MTÜ Meie Järve juures on avatud Sooja Südame Sahtel.
See on annetuskonto, kuhu kõik head inimesed saavad teha rahalisi kandeid.
Esialgne mõte tuli ühelt meie kooli õpetajalt ja eesmärk on võimaldada igal kevadel
vähemalt ühele meie kooli õpilasele osalemine klassiekskursioonil, millest ta selle
toetuseta oleks sunnitud loobuma.
Annetusi saab teha a/a EE252200221055800306 MTÜ Meie Järve märgusõna:
ekskursioon. Samuti on võimalik toetada kooli raamatukogule uudiskirjanduse
ostmist, märgusõnaks: raamatud. Veel saab toetada rahvariiete õmblemist,
märgusõnaks: rahvariided. Ka kooli juubelit on võimalik toetada, märgusõnaks:
kooli juubel. Kõikide annetused on oodatud ja oleme juba ette tänulikud. Ajalisi ega
rahalisi piiranguid pole.
Suur- suur tänu annetajatele!
Meeleolukat suve!
Teie Järve Kool

