Järve Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku
Protokoll nr 3

Koosoleku toimumise aeg 04.11.2010. a
Koosoleku algus kell 18.00
Koosoleku lõpp kell 20.00
Kohalviibinud: Erika Kruup , Arne Berendsen, Raul Rõõmus, Jüri Utt,
Teet Korsten, Eha Koppelmaa, Ülla Toomjärv, õpilasesinduse esindaja Margit Partei (asendas
Triin Rannamaad)
Kutsutud: Direktor Kalmer Puul, Õppealajuhataja Kristel Tamm
Päevakord:
1. Järve Gümnaasiumi arengukava hetkeseis- Kalmer Puul
2. Õppetööga seotud probleemid- õppelajuhataja Kristel Tamm
3. Õpilasomavalitsuse tegemisest, probleemisest- Margit Partei
4. Tagasiside kohtumisest linnapeaga 27.10.2010- Erika Kruup.
5. Ettepanekute tegemine Kohtla-Järve linna arengukavasse.
6. Olemasolevad probleemid, kuidas edasi?

1. punkt ja 2 punkt koos: Kalmer Puul, Kristel Tamm
Paranenud tundide külastavus: siiani tehtud märkusi põhjusteta puudujatele 5, möödunud aastal
sama ajaga oli 19, kahemehi samuti vähem.
Puudub bioloogia õpetaja, käivad läbirääkimised Jõhvi kooli õpetajaga.
Arvutid vanad, vaja uuendada, direktor: kavas rentida arvuteid (20 tk) ja valvekaameraid,
tehtud, päringud hindade kohta tehtud.
Vajalik osta õppetööks digivideokaamera (hind umbes 10 000 krooni) ja suur ekraan aulasse
(hind umbes 7 000 krooni). Berendsen: võiks ju midagi saada linna reservfondit, kuid hiljem
väitis, et see tõenäosus on väga väike.
Kooli sööklas paari viimase päeva jooksul läksid rikki kaks katelt, raskusi toitlustamisega. Vaja
remontida, hinnanguliselt remondi maksunus mõned tuhanded kroonid tüki kohta. Berendsen
kindlat midagi ei lubanud, kuid nõutus, et see on avariiline olukord. Katelde rikkkimineku üheks
põhjuseks loeti ca 5 aastat tagasi tellitud katelde väike töökindlus. Tellija valik teostati
tolleaegsete linnaametnike survel, kooli esinajad olid vastu.
Eelmisel koosolekul arutatud söögitalongide jaotamise vajakajäämised on kõrvaldatud.
Direktor poolt vajalik teha arengukava (selle tegemisest juttu juba mitmetel hoolekogu
koosolekutel, asi pole liikunud), lubas nn kondikava koostada 18. 11. 2010. kuupäevaks.
Tegemata üldtööplaan, direktor lubas nn kondikava valmistada 11. 11. 2010. kuupäevaks.
Direktor lubas anda välja käskkirja sisehindamise organiseerimise kohta 08.11.2010.
kuupäevaks.

Töölepingute lisad seoses palgamuutustega sõlmimata 3-4 töötajaga (direktori andmed), vaja
kiiresti sõlmida ja näidata seal tegeliku sõlmimise kuupäev (Tamm).;
Eelmise hoolekogu koosolekul püstitatud vajadus paigaldada koolihoovi sissesõidu keelumärk ja
õues asfaldi augu remont on tegemata.(sügvavad umbes 11cm ebatasasused kooli peatrepi eest).
Üks laps juba vigastanud jala. Berendsen väitis, et märgi paigaldus maksvat umbes 6 000 krooni
ja see summa olevat 2011 a linna eelarves.
Direktor on esitanud linnavalitsuele kava vajadustest (fassaadi remont, õppemaja remont,
valgustus, staadion jne). Linna esindaja poolt kommentaare ei järgnenud.
3. punkt
Kuulati ära õpilasesinduse esindaja ettekanne tööplaanist, plaan sai positiivse hinnangu, soovitati
veel teemat tööst suitsetajatega (eelmistest koosolekutes teadaolevalt on suitsetajate õpilaste hulk
koolis suur).
4. punkt
Pr. Erika Kruup teavitas kohtumisest linnapeaga (kooli poolt 2 õppealajuhatajat ja hoolekogust 3
inimest) seoses kooli vajaduste lahendamisega (eelmise hoolekogu koosolekul toimunud
aruteluga). Linnapea olevat kuulanud neid 10-15 minuti jooksul, kuid kahjuks mingeid
konkreetseid lubadusi ei antud. Avariiolukorras pesuruumide remondiks, mille maksumus
arvestuslikult (Riho Rõõmus) on 150 000 krooni, lubati suusõnaliselt hr Jevgeni Solovjovi poolt
leida Haridu- ja Teadusminiteeriumi poolt eraldatavast pearahast alles kevadel ja remont
teostatakse tema sõnul suve jooksul. Siiani peaksid lapsed saama hakkama ebahügieenilistes
oludes, kus nad peale võimlemistundi end pesta ei saa?! Kooli esindajate poolt oli tõstatatud ka
turvaprobleemid koolis ) akende korduv lõhkumine, mida aitaks parandada kooli ümber ehitatav
tara, mis väldiks ka kõikvõimaliku rahva pidev viibimine kooli territooriumil ja sellega riskide
suurendamine turvalisusele ning kooli võimlemistundide läbiviimise segamine kõrvaliste isikute
poolt. Linnapea vastus sellele: praegu pole vahendeid.
5. punkt
Direktor on esitanud linnavalitsusele kava vajadustest (fassaadi remont, õppemaja remont,
valgustus, staadion jne). Linna esindaja poolt kommentaare ei järgnenud.
Hoolekogu soovib pöörduda linnavalitsuse poole seoses nn pearaha määramisega, pöördumise
lubas teha pr. Kruup.
Koolimaja valgustamata külgede kohta lubas direktor teha eskiisid valgustite paigaldamise kohta
ja esitada tellimus linnavalitsusse (arutleti finantseerimise võimalusi)
6. punkt
1) Arutati vajadust ja võimalust viia kool linna alluvusest vabariigi alluvusse seoses linna poolt
vähese huvi ja abi osutamisega isegi hädavajalike probleemide lahendamisel. (liiklusmärk
paigaldamata, augud remontimata, pesemisruumid avariiolukorras, köögi avariiolukord, suurem
osa õppeprotsessi kaasajastamisega seotud kooli vajadusi rahuldamata jne).
Arvamused jagunesid kolmeks:
1. Kool linna alluvusest vabariigi alluvusse, seoses sellega koostada kiri hoolekogu
arvamusega ja saata linnavalitsusele, koopia vastavasse ministeeriumisse (Utt. Korsten).
2. Teostada taustauuring, juriidilised ja reaalsed võimalused, koolitöötajate ja õpilaste
huvi/soov kooli omaniku muutmise osas ning siis tegutseda (Kruup).

3. Asjal pole mingit mõtet (Berendsen, seadusandlik olukord ei võimalda).
2)Arutati turvalise tagamist kooli territooriumil:
Ettepanek (Kruup) koolimaja taha, mis praegu on täiesti valgustamata, planeerida
tänavavalgustuslambid ja lisaks taotleda võimalus vidokaamerate rendiks (direktor on esitanud
hinnapäringud ja saanud pakkumused) ning fotoelemendiga valgustuse paigaldamiseks.
(Direktoril teha taotlus linnavalitsusele).
Koosoleku juhataja
Erika Kruup
Protokollis
Jüri Utt

