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OHUTUS
Nohu, köha, palaviku või muude haigustunnuste korral ära tule kooli! Pöördu
perearsti poole.
Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks on koolis mitte töötavatel/õppivatel isikutel
koolimajja sisenemine keelatud. 1. klassi astujate lastevanematel on erandkorras
lubatud koolimajas õpilasi saata kuni 4. septembrini (kaasa arvatud).
Lapsevanem on kohustatud õpilase haigestumisest teatama samal päeval.
Pese käsi regulaarselt ja hoolikalt.
Õpilane tagab koolis liikumisel koolikaaslaste ja enda ohutuse ning väldib
kogunemisi ja hoiab distantsi.
Võimalusel vältida koolivaheajal reisimist kõrge nakatumisega piirkondadesse.
Kool jälgib olukorda operatiivselt ning teavitab korralduslikest muudatustest
Stuudiumi vahendusel.

Koolis toimub töö- ja õpperuumide regulaarne tuulutamine, koristamine ning
kontaktpindade desinfitseerimine.
Alates 2. septembrist toimub enne kooli sisenemist kontaktivaba kehatemperatuuri
mõõtmine.
1.- 4. klasside õpilased ja töötajad sisenevad peauksest.
5.- 9. klassid õpilased sisenevad staadionipoolsest sisehoovi uksest.
Haiguse sümptomite korral teavitatakse kohe lastevanemaid!
UUS ÕPPEAASTA
Järve Koolis töötab 42 pedagoogilist töötajat (lisaks veel mõned ringijuhid). Koolis õpib
317 õpilast, 1. klassis alustab õppetööd 30 õpilast ja 9. klassis 33 õpilast. Uued töötajad
on algõpetuse õpetajad Maarja Murutalu ja Kristi Põdersalu, tehnoloogiaõpetuse õpetaja
Kai Vilu ning haridustehnoloog Valentina Knjazeva.
OLULISED KUUPÄEVAD
26. augustil kell 18.00 toimus koolis 1. klassi astujate lastevanemate koosolek.
27. augustil kell 18.00 toimub hoolekogu koosolek.
28. augustil kella 13.00-19.00 toimub Järve Kooli koolivormi müügipäev ja
tellimuste kättesaamine ruumis nr 102.
31. augustil kell 10.00 toimub õppenõukogu koosolek.
Kooliaasta avaaktus toimub 1. septembril kooli aulas või ilusa ilma korral kooli
staadionil kell 12.00 (1. kl ja 8.-9. klassid) ning juhtkonna tervitus kõlab
kooliraadios kell 9.30.
2.-7. klassidele aktust ei toimu!
2. -7. klasside klassijuhatajatunnid toimuvad vahemikus kell 9.00 -10.00 ning 1. kl
ja 8.-9. klasside klassijuhatajatunnid toimuvad pärast aktust. Koogisöömine toimub
graafiku alusel kooli sööklas.
2. septembril kell 18.00 toimub 1. klasside lastevanemate Stuudiumi koolitus.
Jälgige infot Stuudiumis edasiste lastevanemate digioskuste koolituste kohta.
4. septembril kell 8.30-12.00 toimub ülekooliline liikumispäev „Tervist staadionilt“.
17. septembril kell 18.00 toimub lastevanemate üldkoosolek.

18. septembril toimub klasside pildistamine.
23.-30. septembril toimub spordinädal.
Võimalusel jätkame vanapaberi kogumisega oktoobris.
ÕPPETÖÖ
Koolivaheajad on leitavad kodulehel Õppetöö rubriigis
Stuudiumi uus õppeaasta avaneb 1. septembrist.
I kooliastme õppekavasse on lisatud valikõppeainena digitund.
Uuel õppeaastal toimub koolis igas trimestris üks teemanädal (märksõnad:
oskused-loovus, silmaring-Island ja kultuur-muuseumid).
Uuel õppeaastal on e-õppe päevad 11.11 ja 31.03-1.04, mil õpilased täidavad
iseseisvalt e-ülesandeid.
Uue õppeaasta tunniplaan avaneb kodulehel hiljemalt 31. augustil.
Alates 2020/2021. õa-st rakendatakse Järve Koolis õpilaste teadmiste ja oskuste
hindamiseks tähelist kuuepallisüsteemi (A,B,C,D,E,F). Juunikuus uuenenud
õpilaste hindamise kord on leitav SIIN
Järve Kooli 2020/2021. õa päevakava on leitav SIIN. Esimene tund algab kell 8.30.
Koolis töötab psühholoog-õppenõustaja E-R iga päev, kooli kodulehel on
anonüümne vestlusaken, et vajadusel probleem ära rääkida.
Ettevõtliku Kooli edulugude konkursile on esitatud Järve Koolist neli edulugu.
Tulemused selguvad 5. novembril Tartus haridusfestivalil.
Eksamite ja tasemetööde ajad on leitavad SIIN

2020/2021. õa tervitavad õpilasi alljärgnevad klassijuhatajad:
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1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
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4.A
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5.A
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7.a
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8.a
8.b
9.A
9.B

koduklass
Maarja Murutalu
108
Pille Burmeister/Kristi Põdersalu 104
Krista Kask
103
Ülle Peedo
105
Halli Toommägi
106
Koidu Raidma
107
Reet Kukk
304
Siim Abner
307
Juri Jelistratov
407
Maaris Virkus-Peetsalu
203a
Leili Ahu
101c
Ilme Hallik
401
Merli Palmik
207
Ülla Toomjärv
208
Kaia Talver
303
Pille Piik
305
Eha Koppelmaa
405
Sirje Kivil
238
Kadre Maalma
232

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. Soovi korral saavad lastevanemad klassijuhatajalt avalduse
blanketi. Pikapäevarühma täidetud avaldused palume tagastada hiljemalt 3.
septembriks, septembrikuu eine raha (maksumus 1 päev /0.60€ alates 7.
septembrist) palume tasuda avaldusel näidatud kontole hiljemalt 4. septembriks.
Pikapäevarühm alustab tööd 2. septembril, einet saab alates 7. septembrist.
Koolikappide lepingud saab majandusjuhilt digitaalselt, esimese osa tasumise
tähtaeg on 10. septembril, teise osa tähtaeg 10. jaanuaril (aasta maksumus
33.25€, rentimise ajavahemik 1.09 – 15.06). Soovijate avaldusi suurtele kappidele
võetakse vastu majandusjuht@jarve.edu.ee. Küsimuste korral palume helistada
numbrile 55511868.

Järve Kooli juunikuus uuenenud kodukord on leitav SIIN
Järve Kooli juunikuus uuenenud õppekava on leitav SIIN

KORRALDUSLIK INFO

Palume kodudes tagada tehniline valmisolek ning vahendid võimalikuks
distantsõppeks.
Koolilõunat pakutakse koolis alates 2. septembrist.
1-3. klassi õpilased saavad õpikud oma klassijuhataja käest esimesel koolipäeval.
Jalgratturite koolitus jätkub septembris. Täpsem info edastatakse Stuudiumis.
Algaval õppeaastal jätkavad tegevust rahvatantsuringid, foto- ja videoring,
robootikaring ja liikumisring. Avanevad digioskuste ring ja näitering. Soovijate
olemasolul avanevad tehnoloogiaõpetuse ring, ilu- ja kodunduse ring,
sõnakunstiring ja loodusteaduste ring. Jaanuarist alustab 2. klassidele inglise
keele ring. Jätkab ka HITO korvpallikool. Info uute võimalike ringide
registreerimise kohta tuleb täiendavalt Stuudiumis.
UUENDUSED

Lähtuvalt infosüsteemi kasutamise korrast on igal õpilasel personaalne e-posti
konto kujuga eesnimi.perenimi@jarve.edu.ee. Infosüsteemi kasutamise kord on
leitav SIIN
2020/2021. õa-st alates on tagatud Stuudiumi juurdepääs ka 1. ja 2. klassi
õpilastele.
Distantsõppe ajal ja suvevaheajal remonditi kabinetid 103, 104, 108 ja 306 ning
poiste riietusruumid võimla ees. Algklasside korrus sai uue näo ning kaks
teemanurka.

Kohtla-Järve linn kavatseb ehitada Järve Koolile uue koolimaja. Tutvu Kohtla-Järve
Linnavalitsuse otsustega SIIN
PROJEKTID

25.02.2020-11.01.2021 osalevad Järve Kooli töötajad INNOVE projektis „Kaasava
hariduse põhimõtete rakendamine Kohtla-Järve Järve Koolis“.
2020/2021. 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.
2020/2021. õa osaleb 1.B klass Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojektis
"Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis", kus õpilastele rakenduvad
täiendavad eesti keele õppe tingimused ja lisaõpetaja.
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.
Ettevõtliku Kooli programmi raames osaleb Järve Kool projektis "Enam kui üks
päev ettevõtjana". Projektis osaleb üheksa Ida-Virumaa kooli ning projekti raames
viiakse läbi
erinevaid ettevõtlikkust arendavaid tegevusi. Projekti kestel uuendame oma 1. ja
2. kooliastme põhikooli õppekava.
Õppeaasta jooksul toimuvad 2. klassidele ujumise algõpetuse tunnid ning jätkub
ka 3. klasside õppeprogramm.
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 ainult kooli töötajatele
kirjalike lubade alusel. Jälgige liiklusmärke.
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

