24. mai 2011 Kohtla- Järve Järve Gümnaasiumi Hoolekogu koosolek.
Algus kell 18.00, lõpp 21.00
Koosoleku juhataja: Erika Kruup
Protokollija: Terje Bürkland
Võttis osa: Lüüli Kübarsepp, Triin Rannamaa, Sirje Kivil, Raul Rõõmus, Jüri
Utt
Puudus: Arne Berendsen, Teet Korsten.
Kooli esindaja: Kristel Tamm.
Päevakorraks kinnitati:
A. Õppetöö korralduslikud ja kooli tegevust puudutavad küsimused. Direktor
Kristel Tamm)
B. Hoolekkogu 2010/2011 tegevusaruanne
C. Arutelu, ettepanekud uueks õppeaastaks
A) Kristel Tamm
* Ministeeriumi nõuniku kommentaaridega sisehindamist palub kool
lugeda ja anda igal hoolekogu liikmel vähemalt 1 soovitus.
* Uudistest nii palju, et Järve ja Vene Gümnaasiumid jäävad
lähiaastateks eraldiseisvateks koolideks.
* Vajadus oleks igas gümnaasiumis 120 lapse olemasolule- Järve koolis
praegu 98 õpilast. Koolis kokku: 449.
* Uuele õppekavale lähevad üle 1., 4. ja 7. klass.
* Järve Gümnaasium jätka konservatiivselt kolme suunaga: reaal,
humanitaar ja loodus.
* On sõlmitud neljapoolne kokkulepe Sisekaitseakadeemia, K-Järve
Linnavalitsuse, Järve ja Vene Gümnaasiumite vahel Sisekaitse eelõppe
läbiviimise kohta. Kõikide suundade õpilased saavad esitada avaldusi
sisekaitse õppele, mis annab kooli lõpetajale abipäästja ja abipolitseiniku
paberid. Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel annab kursuse läbimine 10
boonuspunkti.
10. ja 11. klass läbib 3 kursust ja 12. klass 2 kursust.
* Osa kursusi on kohustuslikud riigi poolt, osa lisab kooli. Hetkel on
nendeks kursusteks: riigikaitse, arvutikasutamise kursus, inimene ja õigus,
usundiõpetus, eesti rahvuskultuur, psühholoogia, kehaline... midai oli veel.
* Hoolekogu palus koolil arvamus kujundada järgmiste kursuste kavva
võtmiseks: reaali suunal- mäenduse loenguteks, looduse suunal- laboritöö
suunal ning kõikide suundade õpialastel ettevõtluse baasainete andmine.
* Kaaluda koostööd lektorite suhtes- mäendus: K-Järve TPI kolledži ja
ettevõtlus: Mainori Kõrkkool.
* Koolis toimivad edukalt ja on õpilaste hulgas populaarsed- füüsika
õpituba, keemia ja bioloogia praktikum.

B) Erika Kruup
* kinnitati tegevusaruanne õppeaastal 2010/2011
C) Kõik hoolekogu liikmed
* Direktori valimiskomisjonis esindab hoolekogu Teet Korsten. Kooli
esindab Lehho Jõumees. Maavalitsuse poolt on eelmistel aastatel osalenud Lia
Laaniste. Kuid praeguseks momendiks pole maavalitsuse haridusosakond (just
helistasin) saanud K- Järve Linnavalitsuse poolt kutset komisjoni. Loodame,
et see tuleb, vastasel korral Maavalitsus oma esindajat ei saa saata. Tehti
ka ettepanek kutsuda Haridusministeeriumi esindaja direktorivalimiskomisjoni
vaatlejaks.
* Koolidirektor hindab kooli ja linnavalitsuse suhtlemist
probeemivabaks. See muidugi ei tähenda, et tegemata töid koolis poleks.
¤ kehalise kasvatuse riietehoid endises sõjalise õppe 0- korruse tiivashasartmängu fondis kate
¤ kesküttesüsteemi vahetus- CO2 rahadest- langes ära
¤ köögis söögivalmistamise katlaid on remonditud viimase piirini, vajalik
kvaliteetne katel- Linnavv?
¤ hea uudis see, et ujula remondi sisse saadi lisada algklasside wc remont.
* Staadioni kasutamine. Võtta aluseks Jõhvi Spordihallis koostatud
hinnakirjad nii basseinile, kui ka staadionile ning teha ettepanek
täiskasvanute tervisesportimisele kooli territooriumil. Bassein ja staadion
lagunevad, koolil peaks olema võimalus teenida oma raha sanitaarremondi
teostamiseks. Siis ei peaks näiteks basseiniuste vahetuseks riigihanget
välja kuulutama jms...
* Riigigümnaasiumi kohta arvamuse kujundamine: panna kirja kõik + / praegust olukorda koolis kirjeldamaks ja teised + / - riigigümnaasiumi poolt
ja vastu argumente üles tähendamaks.
* Hoolekogu peaks kujundama oma arvamuse, keda Teet Korsten esindab
komisjonis.
* Kristel Tamm pööras tähelepanu järgmisele: Mitu aastat on hoolekogu
teinud abiturientidele kooli lõpu puhul kingitusi- pastakas ja võtmehoidja.
Kas praegusel hoolekogul on võimalust seda ka sel aastal teha, eelmine aasta
jäi vahele.
* Ettepanek kooli kodulehe operatiivsemaks administreerimiseks. Kui on
infot, mida soovime lasta kajastada kooli kodukal, siis: andres@jarve.edu.ee
<blocked::mailto:andres@jarve.edu.ee> ootab neid.
* Hoolekogu palve koolis toimuvate ürituste kohta informatsiooni
ennatlik saamine: tuluõhtu, tantsupidu, jne...
Juhatas: Erika Kruup
Protokollis: Terje Bürkland

