KOHTLA-JÄRVE JÄRVE KOOLI HOOLEKOGU
27.02.2020 KOOSOLEKU PROTOKOLL
Algus kell 18.00
Lõpp kell 20.00
Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Siiri BUNDER, Kerda EIERT, Lotte TEPPE, Vaili VIIRLAID,
Merike PERI, Maris LAURI (Skype’i teel)
Puudusid: Aljona KAZAKOVA, Reet KUKK, Uudo SALA, Anne-Ly REIMAA
Koosolekule oli kutsutud Anne ENDJÄRV – Kohtla-Järve Järve Kooli direktor.
PÄEVAKORD:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Programmi „Ettevõtlik kool“ rakendamisest koolis
3. Ülevaade Innove küsitluste tulemustest
4. Kooli 2019. a majandusaruanne
5. Direktori muu informatsioon
6. Kohapeal algatatud küsimused

1. Päevakorra kinnitamine
Päevakorraga olid kõik nõus.
2. Programmi „ Ettevõtlik kool“ rakendamisest
Ettekande tegi Vaili Viirlaid. Kool liitus EK võrgustikuga 2014. a. Koheselt asi käima ei läinud, kuid
2014–2015. a toimus andmete kogumine baastaseme saavutamiseks. Baastase kehtis 2015–2017.
Kaheaastase perioodi (2016–2017) andmete kogumine oli aluseks hõbetaseme saavutamiseks, mis anti
koolile kolmeks aastaks, 01.01.2018–31.12.2020. Praeguseks on vaatluse all kolm aastat, 2017–2020, et
taotleda koolile kuldtaset.
Eesmärgid:
 Tunda rolle ja koostööd, usaldada vastutust, lõimuda eluga, evida kogemusi, mõõta mõju. Õppe
kavandamisse ja läbiviimisse tuleks kaasata personal, õppija ja kogukond, samuti laiendada
koostööd üksiku õppetunni raames praktikuga. Rakendatakse meetodit õpilaselt õpilasele,
õpilased ise ainetunnis, on toimunud viisakusenädal, keelte paabel.
 Töötada välja õpilas- ja õpetajavahetuse mudelid, kasutades suhteid EK võrgustikus. See võiks
toimuda nii maakonna piires, üle-eestiliselt (nt leida tandemkoolid Eestis) kui ka välismaal.
 Töötada välja õppemetoodilised lahendused (aktiivõppe meetodid).
Kokkuvõtteks hoiame kokku ja teeme veel paremini, sh kaasame kogukonda koolielu tegevustesse,
leiame rohkem võimalusi kolmandas sektoris, laiendame õpilaste ettevõtluskogemust üle-eestiliseks ja
rahvusvaheliseks (ettevõtlusõpe, minifirma, ettevõtlusmäng, ettevõtlik pere). Kool pluss kogukond
võrdub koostöö.

Hoolekogu võttis info teadmiseks.
3. Innove küsitluste tulemuste ülevaade
Ettekande tegi kooli direktor Anne Endjärv. Kõigil hoolekogu liikmetel oli võimalus tutvuda küsitluste
tulemustega, mille direktor eelnevalt saatis. Ta andis kiire ülevaate küsitlustest. Üldjoontes jäi kõlama
mõte, et kooliga oldi rahul. Tähelepanu pälvis neljandates klassides olev suur kiusamise protsent. Kool
plaanib ühineda KIVA ennetusprogrammiga (1.-9. kl) ja jätkub ka koostöö VEPAga (1.-3. kl), mis on
kiidudega tegelev programm.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
4. Kooli 2019. a majandusaruanne
Aruande kandis ette Anne Endjärv. Üldiselt oli päris hea aasta, investeeringuid tehti kokku 153 536 euro
eest. Vahetati kahes kabinetis elektrijuhtmestik, remonditi õppejuhi ja õppekoordinaatori kabinet,
vahetati 14 elektrikilpi, samuti vahetati kahe korruse fuajeede põrandad ja klassiuste karbid, vahetati
õppekorpuse katuse otsad ja suleti katuse äärte alused tuvide tõkestamiseks, remonditi basseini põhi ja
seinad, spordisaali põrand puhastati ja lakiti, garderoobis oli remont, HEV-õpilastele tehti oma eraldatud
seinaga nurk ja remonditi ning sisustati 3 väikeklassiruumi. Samuti saadi kahe klassitäie jagu
algklassidele mööblit. Lisaks saadi tööle kogu kooli uus internetivõrk HITSA toetuse raames.
Omatulu tuli poole vähem, kuna juba 3 aastat ei lubata kooli ruumidesse võõraid inimesi (kiriku
teenistused).
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
5. Direktori muu informatsioon
Märtsi lõpus peaks toimuma teatrinädal, VAT-teatri töötoad, INNOVE koolitus riigigümnaasiumis, 4.
mail e-õppe päev, KIK projekt 2., 5. ja 8. kl laps looduses, ERASMUSEGA õpetajate õpiränne, maikuus
delegatsioon Saksamaalt, aprillis plaanis saatkondade päev (külas Iirimaa suursaadik ja Läti suursaadik).
6. Kohapeal algatatud küsimused
Kohapeal algatatud küsimusi polnud. Järgmine koosolek on plaanis 28. mail.
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