nr 14/2021
31.08.2021

UUS ÕPPEAASTA
Järve Koolis töötab 43 pedagoogilist töötajat (lisaks veel mõned ringijuhid). 1. klassis
alustab õppetööd 30 õpilast ja 9. klassis 33 õpilast. Uued töötajad on õppejuht Alla
Sviridova, raamatukoguhoidja Eve Karp, muusikaõpetuse õpetaja Mairi Vare,
matemaatikaõpetaja Karin Lehiste ning keemia õpetaja Irja Kivimägi.
OLULISED KUUPÄEVAD
Kooliaasta avaaktused toimuvad 1. septembril kooli aulas:
kell 9.00 ( 2.-5. klassid)
kell 10.00 (6.-8. klassid)
kell 11.00 (1.a klass ja 9.a klass)
kell 12.00 (1.b ja 9.b klass)
6. -8. klasside klassijuhatajatunnid toimuvad kell 9.00.
2.-5. klasside ja 1. ja 9. klasside klassijuhatajatunnid toimuvad pärast aktust.
Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks on koolis mitte töötavatel/õppivatel isikutel
koolimajja sisenemine keelatud (v.a kokkuleppel). 1. klassi astujate lastevanematel
on erandkorras lubatud saata õpilasi kuni 10. septembrini (k.a).

Valitsuse poolt kehtestatud piiranguid järgides tuleb koolimajja sisenejal esitada
üks järgmistest tõenditest:
COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimise tõend;
COVID-19 läbipõdemise tõend;
Kuni 48 tundi varem teostatud antigeeni kiirtest ( meditsiinitöötaja kinnitatud) või
72 tundi enne koolimajja sisenemist teostatud PCR test (negatiivne).
Kõik tõendid kehtivad koos isikut tõendava dokumendiga.
Stuudiumi Tera-kaustas on avatud online-laat kasutatud koolivormi ostmiseks,
müümiseks ja vahetamiseks. Täpsem info SIIN
Kohtla-Järve Linnavalitsusest on võimalik taotleda 1. klassi mineva lapse toetust.
Tähtaeg 31.10. Täpsem info tingimuste kohta SIIN
Klasside pildistamise info teatatakse Stuudiumi vahendusel.
10. septembril toimub matkapäev.
23.-30. septembril toimub spordinädal.
ÕPPETÖÖ
Koolivaheajad on leitavad kodulehel Õppetöö rubriigis
Stuudiumi uus õppeaasta avaneb 1. septembrist.
Järve Kooli 2021/2022. õa päevakava on leitav SIIN.
Eksamite ja tasemetööde ajad on leitavad SIIN
Uue õppeaasta tunniplaan avaneb kodulehel hiljemalt 31. augustil.

2021/2022. õa tervitavad õpilasi alljärgnevad klassijuhatajad:

DOKUMENDID
Lapsevanem, palun, kontrolli Stuudiumis 1.- 10. septembrini oma
kontaktandmete õigsust!
Järve Kooli koolivormi statuut on leitav SIIN
Pikapäevarühma töökorraldus: rühm on mõeldud ainult 1. klassile ja töötab
kabinetis 102. Lapsevanemad saavad klassijuhatajalt soovi korral avalduse
blanketi. Pikapäevarühma avaldused palume täidetult tagastada hiljemalt 3.
septembriks, septembrikuu eine raha (maksumus 1 päev /0.60€ alates 13.
septembrist) palume tasuda avaldusel näidatud kontole hiljemalt 8. septembriks.
Pikapäevarühm alustab tööd 6. septembril, einet saab alates 13. septembrist.

Koolikappide lepingud saab majandusjuhilt kahes eksemplaris: esimese osa
tasumise tähtaeg on 10. septembril, teise osa tähtaeg 20. jaanuaril (aasta
maksumus 33.25€, rentimise ajavahemik 1.09 – 15.06).
KORRALDUSLIK INFO
Koolilõunat pakutakse koolis alates 2. septembrist.
1.- 3. klassi õpilased saavad õpikud oma klassijuhataja käest esimesel koolipäeval.
Algaval õppeaastal jätkavad tegevust rahvatantsuringid, foto- ja videoring,
robootikaring, tehnoloogiaõpetuse ring ja liikumisring. Jätkab ka HITO
korvpallikool. Info uute võimalike ringide registreerimise kohta lisatakse
Stuudiumisse täiendavalt.
Lähtuvalt infosüsteemi kasutamise korrast on igal õpilasel personaalne e-posti
konto kujuga eesnimi.perenimi@jarve.edu.ee. Infosüsteemi kasutamise kord on
leitav SIIN
Suvevaheajal remonditi kabinet 408.
PROJEKTID
2021/2022. õa osalevad KIK projektis „Lapsed looduses“ (koordinaator Andra
Kronk Olguner) 2. , 5. ja 8. klassi õpilased. Projekti raames toimuvad sügisel ja
kevadel praktilised aktiivõppeprogrammid looduses.
1.12.2021-1.06.2023 osalevad Järve Kooli õpetajad Erasmus+ (koordinaator
Andra Kronk Olguner) projektis „Digioskuste arendamine klassiruumis“.
Ettevõtliku Kooli meeskond osaleb arenguprogrammi koolitustel ettevõtliku
koolikultuuri loomiseks.
Järve Kool osaleb Ida-Virumaa ettevõtlike koolide ühisprojektis „Enam kui üks
päev ettevõtjana“.
Järve Kool osaleb jätkuvalt Haridus- ja teadusministeeriumi pilootprojektis
"Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis".

Kool osaleb Ettevõtliku Kooli võrgustiku töös (koordinaator Vaili Viirlaid), 1.- 3.
klasside õpilased osalevad kolmandat aastat VEPA („veel paremaks”) programmis
(koordinaator Reet Kukk) ning 1. - 9. klasside õpilased osalevad kooli kiusamist
ennetavas programmis KiVa (koordinaator Ene Mändla). Järve Kool on Alustavat
õpetajat toetavate koolide võrgustiku liige ja kuulub tervist edendavate koolide
võrgustikku.
Järve Kool osaleb koolitusprogrammis „Kaitse end ja aita teist“.
MEELDETULETUSEKS
Kooli garderoobis on õpilaste poolt jäetud esemed. Palun leidke oma asjad!
Koolimaja on avatud tööpäevadel kell 7.30 – 21.00.
Tuletame meelde, et kooli parklas on parkimine lubatud kirjalike lubade alusel
ainult kooli töötajatele.
Järve Kool on leitav Instagramis, kontakt SIIN
Järve Kooli värskeid uudiseid kajastab veebipõhine ajaleht Coolileht SIIN
Järve Kooli infot saavad kõik jälgida Facebooki lehel SIIN

Soovime kõigile toredat kooliaasta algust!

Teie Järve Kool

