ÜLEVAADE
KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
TÖÖST (2014/2015. õppeaasta)
Ülevaateperioodil tegutses Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu Kohtla-Järve
linnavalitsuse 29. oktoobri 2013 korraldusega nr 880 kinnitatud koosseisus (muudetud
28.01.2014 korraldusega nr 82 ja 7.10.2014 korraldusega nr 926). Hoolekokku kuulusid
ülevaateperioodil Valdor Ernits (koolipidaja esindaja), Jaak Saar (vilistlaste esindaja), Triinu
Teppe (õpilaste esindajad), Sirje Kivil (gümnaasiumiosa õpetajate esindaja), Maria Derbneva
(põhikooliosa õpetajate esindaja), Anne Palmiste, Heli Laidro, Jaana Leepkaln-Karpelin
(lastevanemate esindajad), Eduard Odinets (kooli tegevust toetava organisatsiooni esindaja).
Aruandeperioodil toimus 5 hoolekogu koosolekut. Kõikidel koosolekutel oli tagatud kvoorum
ning otsused on vastu võetud konsensuslikult. Samuti osalesid hoolekogu liikmed võimaluste
piires erinevatel kooliüritustel.
Septembri 2014 koosolekul pikendati hoolekogu esimehe (Eduard Odinets) volitused.
Aseesimeheks valiti Heli Laidro, hoolekogu sekretäriks kinnitati taas Anne Palmiste. Hoolekogu
esindajaks kooli tervisenõukogus kinnitati Sirje Kivil, õpetajate ja personali konkursikomisjonis –
Heli Laidro.
Koosolekul arutati kooli 2015. aasta eelarvet ning kiideti heaks kooli üldtööplaani alanud
õppeaastaks. Samuti kinnitati hoolekogu tööplaan 2014/2015. õppeaastaks. Tööplaan on
avalikustatud kooli võrgulehel.
Arutluse all oli ka koolivaheaegade arvu ja aja muutmine, millele hoolekogu andis oma
heakskiidu.
Novembri 2014 koosolekul kiideti heaks kooli õppekavade muudatused, mis olid seotud
väikeklassi, eesti keele tugiõppe ja digipädevuste arendamisega. Taas oli arutlusel
koolivaheaegade muutmine, kuna laekus tagasiside õppenõukogust ja õpilasesindusest.
Hoolekogu jäi oma eelmise otsuse juurde.
Koosolekul arutati eestikeelse keskkonna tugevdamise küsimust koolis ja erinevate muude keelte
kasutamist, sellega seotud probleeme ja lahendusi.
Otsustati koos hoolekogu koosolekute protokollidega mitte avalikustada kooli võrgulehel kõik
nende lisad (eri dokumentide eelnõud jms). Lisadega on võimalik tutvuda kooli kantseleis.
Märtsi 2015 koosolekul olid päevakorras riigigümnaasiumi loomise teemad. Koosolekule kutsuti
Kohtla-Järve abilinnapea Niina Aleksejeva, kes informeeris, et Haridus- ja Teadusministeerium
on taganemas ideest renoveerida Spordi tn 2 koolihoone. Alternatiivina on pakutud endise Pärna
põhikooli krunt (Pärna tn 47), millega on nõustunud ka hoolekogu.
Hoolekogu kiitis heaks kooli sisehindamise aruande, mis on sisendiks kooli arengukava
koostamisele. Esmakordselt uuriti ka tehnilise personali rahulolu. Parandamist vajab infovahetus
ning palgatingimustega ei olda rahul. Samal koosolekul arutati palgakorralduse muutmist, mis on
seotud riigi tasandil palkade korrigeerimisega.
Direktorile anti nõusolek esitada avaldus keelekümblusklassi avamiseks uuest õppeaastast, et
parandada venekeelse taustaga laste sulandamist kooliellu.

Arutati koolis pakutava toitlustuse kvaliteeti. Ühiselt tõdeti, et toitlustus on kvaliteetne, toit on
mitmekesine ja sööjaid jätkub.
Juuni 2015 koosolekul kuulati ära direktori ülevaate ettevõtliku kooli põhimõtete rakendamisest,
kuna kool taotleb vastavale standardile vastavaks tunnistamist. Samuti muudatustest kooli
õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute
vabade ametikohtade täitmise korras. Põhiliselt on need muudatused seotud konkursikomisjoni
töö korraldamisega.
Koosolekul saadi ülevaate tööst hariduslike erivajadustega õpilastega koolis. Esmakordselt on
eraldi ära märgitud ka eesti keelest erineva kodukeelega õpilased, mis on väga positiivne.
Direktor tutvustas kooli õppekeskkonna turvalisust puudutava küsitluse tulemusi. Üldiselt ei ole
olukord halb, kuid kiusamise tunnetamise protsent on kasvamas. Samuti märgivad lastevanemad,
et õpetajad ei lähene piisavalt lastele individuaalselt. Hoolekogu tõdes, et positiivsete hinnangute
mõningane langus võib olla seotud ka küsimuste pisut ebaõnnestunud sõnastusega. Järgmiseks
küsitluseks paluti küsimused korrigeerida. Lisaks on probleemiks lastevanemate madal vastamise
protsent.
Samal koosolekul vaadati üle olukorda koolipersonaliga ja keelekümblusklassi avamise seisu.
Hoolekogu esimees sai ülesande teha linnavalitsusele järelepärimise kooli ümber toimunud
liikluskorralduse muudatuste kohta. Linnavalitsus on vastanud, et kõik on toimunud vastavalt
seadusele, kooli käest arvamust ei pidanudki küsima ning ohtu laste turvalisusele uus
liikluskorraldus ei kätke.
Augusti 2015 koosolekul vaadati üle võimalikud muudatused kooli õppekavades, olukorra
koolipersonaliga, kinnitati hoolekogu aruanne. Koolil on uus õppejuht, arendusjuht, huvijuht on
lapsehoolduspuhkuselt tagasi, väikese koormusega on uus noor matemaatikaõpetaja, uus õpetaja
on algklassides, osalise koormusega ka lisa inglise keele õpetaja. Muudatused on tehtud
koristajate töökorralduses.
Samuti informeeris kooli direktor, et suvel on sündinud otsus, et klassikalist keelekümblusklassi
koolis siiski ei avata, kuid palju keelekümbluse elemente võetakse kasutusele lastele tuge
pakkumiseks eesti keele omandamisel.
Kooli arenguvaga seotud küsimusi otsustati lükata edasi sügisesse hoolekogu uue koosseisu
tööplaani.
Hoolekogu koosolekute protokollid on avalikustatud kooli võrgulehel.
Uuel, 2015/2016. õppeaastal on hoolekogul plaanis sama aktiivselt panustada erinevate kooli
tegevust reguleerivate dokumentide väljatöötamisse. Jätkame oma esindajate kaudu tööd kooli
erinevates otsustus- ja koostöökogudes. Jälgime kooli arengukavas püstitatud eesmärkide
saavutamist ja panustame selle töö õnnestumisse. Hoiame ennast kursis ning operatiivselt
reageerime arengutele linna gümnaasiumivõrgu küsimuses.
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