KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI
HOOLEKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL
31.10.2012
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.00.
Osalejad: Eduard Odinets, Raul Rõõmus, Teet Korsten, Jane Skripitsõna, Anne Palmiste,
Sirje Kivil, Arne Berendsen
Puudujad: Terje Bürkland, Heli Laidro
Kutsutud: direktor Anne Endjärv
Päevakord:
1. Hoolekogu 2012/2013. õa tööplaan
2. Informatsioon koolis toimuvast
3. Kohapeal algatatud küsimused
1. Hoolekogu tööplaan 2012/2013. õppeaastaks
Hoolekogu esimees tutvustas hoolekogu liikmete ja direktori ettepanekute, kooli
arengukava ja tööplaani alusel koostatud hoolekogu tööplaani. Arutati ja määrati kõigile
teemadele vastutajad ja tähtajad.
Otsustati:
1.1 Kinnitada tööplaan ja avaldada see kooli võrgulehel.
2. Informatsioon koolis toimuvast
2.1 Direktor informeeris kooli viimastest olulisematest uudistest:
a) bussiliinide väljumisaegade võimalik muutmine on kooskõlastamisel
maavalitsuses, et tagada kõigi õpilaste osavõttu kogu õppetööst;
b) piirdeaia rajamise taotlus summas üle 27 000 euro on esitatud regionaalsete
investeeringutoetuste andmise programmi taotlusvooru, tähtaeg 15.02;
c) kooli arengukava kinnitati linnavalitsuses oktoobris;
d) tuletõrjeandurite paigaldus venib;
e) kooli koduleht on muutmisel;
f) õpetajad käisid koolivaheajal koolitusel Tallinna Reaalkoolis, teemadeks on
uurimistööd ja õppetoolide süsteem;
g) raamatukogus on sisseviimisel RIKS-süsteem;
h) 29.10 toimus HEV-koosolek-koolitus kõigile õpetajatele, teemaks on kaartide
täitmine;
i) uue peakoka otsingud jätkuvad;
j) arendusjuht läheb e-arenguvestluste koolitusele 7.11 Tallinna Rocca al Mare
kooli;
k) aulas on uus ekraan ja projektor;
l) kooli vanematekogu koguneb esimest korda novembris;

m)
n)
o)
p)
q)
r)

vilistlaskogu on moodustamisel;
vanapaberi vastuvõtt toimub 21.11;
valminud on uus medalistide stend;
8.11. tulevad mudilased kooliga tutvuma;
5.11 on majas karjäärinõustajad;
teostamisel Swedbanki pilootprojekt „Tagasi kooli”.

2.2 Anne Palmiste uuris direktori käest, kuidas toimitakse koolis, kui mõni õpetaja jääb
ootamatult nt haiguse tõttu hommikul tööle tulemata.
Direktor selgitas, et koolis on olemas vastav tegutsemisplaan ning ükski laps ei jää
omapäi ega järelevalveta. Õpilasi ja lastevanemaid informeeritakse tundide ärajäämisest
esimesel võimalusel.
Otsustati:
2.1 Võtta informatsioon teadmiseks.
3. Kohapeal algatatud küsimused
3.1 Hoolekogu esimees informeeris, et hoolekogu järgmine koosolek toimub 12. või 19.
detsembril.
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