Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll
Kohtla-Järve

8. september

Algus kell 18.00, lõpp 20.15
Koosoleku juhataja: Erika Kruup
Protokollija: Teet Korsten
Võtsid osa: Eha Koppelmaa, Ülla Toomjärv, Raul Rõõmus, Jüri Utt, Triin Rannamaa
Puudus: Arne Berendsen
Kutsutud: kooli direktor Kalmer Puul
Otsustatakse kinnitada päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Kooli valmisolek õppetöö alguseks – Kalmer Puul
Probleemid ja valupunktid – Kalmer Puul
Õpetajate mured.
Õpilasomavalitsuse plaanid 2010/2011 õppeaastal
Klassitäituvuse piirnormi suurendamise küsimus

1. Kooli valmisolek õppetöö alguseks
Direktor Puul kiidab kooli väärikat, 34. kohta koolide edetabelis eksamitulemuste
põhjal. Räägib kooli pedagoogide pikast ja kosutavast suvepuhkusest.
Koolis õpib hetkel 460 õpilast (muulu oli neid 1. septembril 443). Õpilaste arv
suurenes tänu 1. klassi astujate arvu suurenemisele. Ühes kahest esimesest klassist on
24st õpilasest vaid 8 sellised, kelle mõlemad vanemad on eestlased.
Kõneldakse probleemisest seoses paljude venekeelsete õpilastega. Direktor kahetseb,
et kool peab kõik soovijad vastu võtma.
Kaks pedagoogi on lahkunud – üks koondati, teine lahkus ise. Koolis on kaks uut
pedagoogi. Üht uut eesti keele õpetajat oleks vaja. Õpetajaid ja ringijuhte on kokku
50, teenindavat personali 32 inimest ja kõik neist ei ole ametis täiskohaga. Elektriku
½ töökohta ja projektijuhi ½ töökohta on täitmata.
2. ja 3. Probleemid ja valupunktid. Õpetajate mured
Jüri Utt küsib direktorilt, kas linnalt on küsitud raha wc uuendamiseks – nagu kevadel
lubati küsida.
Erika Kruup palub direktoril teha linnale kirjalik päring koolistaadioni kohta.
Raul Rõõmus ütleb, et koolistaadioni projekt on poolik – see peaks sisaldama aeda
ümber terve kooli ala.
Erika Kruup küsib, kuhu on kulunud staadioniprojektile kulunud 134 00 krooni ja
kahetseb, et kohal ei ole Arne Berendseni, kes peab oskama sellele küsimusele
vastata.
Otsustatakse:

1. Teha linnavalitsusele märgukiri, kus juhitakse tähelepanu, et koolile ei anta
võimalust arenguks ja tuuakse välja kooli valupunktid – staadion, liikluse
reguleerimine kooli ees, puudulik kehalise kasvatuse inventar.
2. Haridus- teadusministeeriumist kutsutakse komisjon tutvuma kooli olukorraga
3. Direktorile tuletatakse meelde tema kevadel antud lubadust paluda linnalt abi,
mida pole tehtud ja heidetakse ette, et ta ei suuda ennast kehtestada kooli
esindades. Esitatakse palve, et järgmisel koosolekul direktor annaks aru, mis
seis on kooli staadioniga. Et linnaeelarvesse oleks esitatud õigeaegsed
taotlused.
4. Õpilasomavalitsuse plaanid 2010/2011 õppeaastal
Õpilasomavalitsus töö käib. Gümnaasiumi- ja põhikooliosa peavad eraldi
koosolekuid. Ruum number 408 saab ÕOV ruumiks.
5. Klassitäituvuse piirnormi suurendamise küsimus
Kahes 9. klassis, 8 a-s ja 1. a-s on õpilasi üle 24. Hoolekogu nõustub neis klassides
piirnormi suurendamisega. Raul Rõõmus jääb erapooletuks.
Otsustatakse:
Lubada suurendada nelja klassi piirnormi.
/allkiri/
Erika Kruup
Koosoleku juhataja

/allkiri/
Teet Korsten
Protokollija

