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I Päevakorra kinnitamine
Eduard ODINETS: kas kellelgi on täiendusi või parandusi päevakorra osas ja kas
võime päevakorra kinnitada?
Täiendusi ja parandusi ei ole.
OTSUSTATI: kinnitada päevakord (ühehäälselt)
II Kooli arengukava täitmine
Anne ENDJÄRV (näitab ekraanil arengukava): tegevused, mis on olemas või peaaegu
olemas, on selles dokumendis märgitud sinisega ja neid, mida pole võimalik praegu
teha, punasega. Mõned põhjendused punasega märgitutele:
- kahe paralleeli avamine 10-ndas klassis – polnud võimalik, kuna õpilasi tuli vaid
32 ja täna hommikul lahkus neist 1, seega on 10-ndas klassis 31 õpilast;

-

õpilaskodu rajamine – pole võimalik välja kuulutada, kuna kolledž pakkus vaid 56 kohta, seda on vähe, ja õpilaskodu rajamist kunstide kooli maja ühte tiiba ei
hakanud linnavalitsus isegi arutama;
karjäärinõustaja – oli kokkulepe ühe inimesega, kuid ta lahkus;
parandusõpe – puudub raha;
HEV-õpilastele eriklassi loomine – mõtleme veel;
õpetajate siseveebi kasutamine – vajadus langes ära seoses Stuudiumi
rakendamisega;
vilistlaskogu loomine – esimesele kokkusaamisele tuli väga vähe inimesi ja
needki arvasid, et vilistlaskogus võiksid olla need vilistlased, kes on praegu
koolis õpetajad, sisuliselt kukkus läbi;
vilistlaste meiliaadresside loend – umbes 800 aadressi on olemas, aga neid pole
kuskile pandud;
vanematekogu – käisid koos ühel korral, edaspidi võiks olla Stuudiumi-põhine;
huvigruppide koostööplaan täiendamine – täiendame sellel õppeaastal;
koolituste tagasiside vorm – leidsime, et seda pole vaja, kuna kõik õpetajad
teavad niigi, missuguste koolitajate koolitustele tasub minna ja millistele mitte.
Paberit paberi pärast pole vaja;
arenguvestluse vorm – arenguvestlused on läbi viidud eneseanalüüsi põhjal ja
leiame, et sellest piisab;
karjääriõpetaja, ringijuhid – ei ole raha puudumise tõttu;
partneritega ühishuvi määratlemine – olemas leping Kohtla Põhikooliga, tulemas
Järve Vene Gümnaasiumiga;
õpilaste
ja lastevanemate rahulolu näitavate kolme aasta küsitluse trendide
väljakujundamine – küsitlused on toimunud kahe aasta jooksul, need tulemused
on kokkuvõtva tabelina olemas, trende ei ole, kuna trend on kolme aasta põhjal;
eelarve on jagatud alaeelarveteks – seda ei ole tehtud, inimesed ei tahtnud;
valdkonna juhid koostavad eelarve alaeelarved – ei tahetud teha, mõned tegid, mõned
mitte, sel aastal septembris neil uus võimalus;
valdkonna juht haldab eelarve osa alates 2013 – ei edene (ilmselt ei hakkagi
tegema, sest sisuliselt on raha vähe);
tuletõkkeuste vahetus vastavalt ettekirjutusele – see oli planeeritud suvesse 2013,
kuid kuna tuli ettekirjutus trepi osas, siis linnavalitsus jättis tuletõkkeuste
vahetuse sel aastal ära, tegelikult on selle ettekirjutuse tähtaeg 30.06.2014;
kõlarid klassidesse – oleme loobunud, kuna leiame, et tegelikult vajadus puudub,
koridoridest kostab küll. Lisaks vajab see raha 3500 €;
raamatukokku ekraan ja projektor – ei ole, enamus klasse on projektoritega kaetud;
liiklusväljaku rajamine – ei ole enne mõtet teha, kui on paigaldatud uus asfalt;
detailplaneering kooli ümber (ohutu koolitee, asfalteeritud parklad) – ei ole;
katuse osaline renoveerimine (bioloogia- ja füüsikaklassi kohal) – ei tule;
keskküttesüsteemi 2. etapi renoveerimine – tahtsime ja lootsime teha CO2 fondist
saadavast rahast, kuid need fondid enam ei avane. Kes sai, see sai ja ongi kõik;
tõmbekapi paigaldamine keemiakabinetti – ei ole, korjandusega laekus vaid 25 €,
seda peaks tegema ilmselt mingi tuluõhtu vormis vist;
füüsikakabineti renoveerimine – enam ei unista;
ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine, koolihoone fassaadi renoveerimine, tööõpetuse
klasside kaasajastamine, piirdeaed kooliterritooriumi ümber, staadioni renoveerimine,
garaaži renoveerimine, lasketiiru ja matiruumi remont, õppekorpuse põrandate
vahetus, õppeinventari järk-järguline uuendamine – praegu ei ole, kuid aega on
veel 2 aastat;

-

nii ruumi kui ka inventari ohutu kasutamise juhendite koostamine – osad on olemas,
osad on tõlkimisel, osad on tõlgitud, osad on trükkimisel, ühesõnaga on töös;
raamatukogu elektrooniline süsteem URRAM – see saab toimida ainult siis, kui
süsteem RIKS on töökorras, aga sellega on praegu probleemid, kodulehel peab
raamatukogu olema digitaalselt jaanuariks 2014, loodame, et jõuame;
raamatukogu andmebaasid – lähevad avalikuks alles 2014;
parandusõppe õpetaja, HEV-koordinaator – maksame lisatasu sotsiaalpedagoogile;
tihe koostöö õpetajate, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi vahel – praegu raskendatud,
kuna psühholoog käib reedeti, logopeed kahel laupäeval kuus, kuid lootust on, et
õpetaja Reet Kukk vahendusel on õpilastel võimalus tuge saada;
tutvumine lastevanemate ametitega – ununenud punkt, tasub käsile võtta, oli
mõeldud eelkõige algklassidele;
kõik õpetajad märgivad õpilaste puudumised – kõik õpetajad ei märgi;
toidu- ja teiste tervisealaste uurimistööde esitlemine – ei ole;
infokaust – tänaseks puudub vajadus, kuna kõik on olemas ning kättesaadav
veebis ja Stuudiumis
õppetoolide vahelised koolitused – tasuks rohkem jälgida.

OTSUSTATI: kiita arengukava täitmist heaks (ühehäälselt). Osade tegevustega on
aega kuni 2015.
Eduard ODINETS tõstatas küsimusi, kas hoolekogu vajab oma keskkonda Stuudiumis.
OTSUSTATI: Hoolekogu ei vaja oma keskkonda Stuudiumisse, piisab infovahetusest
e-kirjade teel.
III Kooli põhimääruse ja põhikooli õppekava muutmine
Anne ENDJÄRV: kooli põhimääruses on vaja seoses e-kooli/e-päeviku ja
veerandite/trimestritega teha järgmised muudatused:
§ 4 p 6 Õpilaste vastuvõtt Kooli on kehtestatud vastuvõtukorraga, mille alused kinnitab
Linnavalitsus;
§ 4 p 8 Õppeaasta on jaotatud kolmeks trimestriks ja koolivaheaegadeks. Õppeperioodi
pikkus on 175 õppepäeva (35 õppenädalat);
§ 8 p 10 Koolis kasutatakse klassitunnistust, õpinguraamatut ja õppeinfosüsteemi epäevik, mille kaudu Kool teavitab õpilast ja lapsevanemat (eestkostjat) õpiedukusest ja
käitumisest trimestri, kursuse ja õppeaasta lõpul;
§ 8 p 17 Trimestri või kursuse jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud
õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse põhikooliõpilastele
teatavaks trimestri ning gümnaasiumiõpilastele kursuse alguses.
Järve Gümnaasiumi põhikooli õppekavas on vaja
punktides:
p 4 (6) 9) – ei ole enam vaja, on aegunud;
p 6 (5) ja (6) – trimester;
p 7 (1) 5) – väljend e-päevik;
p 7 (3) – trimester;
p 7 (4) 1) – 4) – trimester;
p 8 (1) – trimester;
p 10 – punktid ühtlustada gümnaasiumi üldosaga;

teha

muudatused

järgmistes

p 11 – kõik punktid ühtlustada gümnaasiumi üldosaga;
p 12 (1) ja (2) – ei ole enam vaja, aegunud.
OTSUSTATI: kiita
(ühehäälselt).

põhimääruse ja põhikooli õppekava muudatused

heaks

IV Kooli asjaajamiskord
Anne ENDJÄRV: käesolev kord on puhtalt praktiline, st teeme täpselt nii, nagu on
kirjas. Kooli sekretär on kontrollinud üle kõik alused ja seadused. Vaatasime ka
Heli Laidro saadetud varianti, aga see tundus meile liiga pikk, põhjalik ja keeruline.
Otsustasime jätta sellise variandi, mis vastab tegelikule tööle
Heli LAIDRO: kui kõik tehakse nii, nagu kirjas, pole kommenteerida midagi.
Põhiline, et alused ja seadused on kirjas
OTSUSTATI: nõustuda koolipoolse variandiga (ühehäälselt).
V Üldtööplaani 2012/2013 täitmine ja üldtööplaan 2013/2014
Anne ENDJÄRV (kannab ette eelnevalt e-postiga
üldtööplaanid on seotud sisehindamise ja arengukavaga

saadetud

tööplaanid):

OTSUSTATI: kiita heaks (ühehäälselt).
VI Hoolekogu aruanne 2012/2013 õppeaasta kohta
Eduard ODINETS: kontrollisin seadusandlikke akte ja on selgunud, et enam ei ole
kohustust hoolekogu aruandeks lastevanemate üldkoosolekul. Kui hoolekogu liikmed
on nõus, siis teen vaid ülevaate hoolekogu tööst, st annan ülevaate koosolekute
kaupa, millest rääkisime ja mida arutasime. Palun direktoril mitte panna
lastevanemate üldkoosoleku päevakorda hoolekogu aruanne, vaid võiks panna
ülevaade hoolekogu tööst
OTSUSTATI: hoolekogu esimees teeb lastevanemate üldkoosolekul ülevaate eelmise
õppeaasta hoolekogu koosolekutest.
VII Muudatused hoolekogu koosseisus
Eduard ODINETS: hoolekogu liikmete volitused kestavad 2 õppeaastat, mitte
kalendriaastat. Seekord saavad volitused läbi minul, Heli Laidrol ja Terje Bürklandil.
Tean, et Terje enam ei kandideeri. Heli võiks uuesti kandideerida.
Heli LAIDRO: ma arvan, et võib tulla ka uus inimene uute vaadetega, seda enam, et
minu laps lõpetab kevadel nagunii gümnaasiumi. Gümnaasiumi lastevanematest võiks
leida uue vanema, kelle laps õpib 10-ndas või 11-ndas klassis.
Eduard ODINETS: Heli võiks jääda hoolekogu liikmeks põhikooli lapsevanemana, 3
lapsevanemat ongi parem. Seega tuleks leida 1 lapsevanem gümnaasiumi
lastevanemate seast. Ühtlasi annan teada, et kui keegi mind esitab, siis olen nõus
taas kandideerima.
Eduard ODINETS: etteruttavalt protokolli jaoks – novembrikuu koosolekul tuleb
uuesti valida hoolekogu esimees, aseesimees ja sekretär.

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.
VIII Uudised, teadaanded ja info kooli direktorilt
Anne ENDJÄRV:
- sellest õppeaastast on meil uus arendusjuht, inglise keele õpetaja, kehalise
kasvatuse õpetaja, kokk ja administraator;
- laborandiga läks halvasti, kuna üks üliõpilane oli valmis tulema, kuid 2
õppejõudu ei olnud nõus talle töötamise ajaks koostama individuaalset õppekava
ja seega ei olnud tal võimalik tööl käia;
- kaks korda kuus laupäeviti käib meil koolis logopeed Maaris Virkus;
- Piret Niglas hakkab läbi viima suusatrenne, grupid koostatakse vastavalt
vanusele, tuleb gümnasistide-harrastajate rühm, sest õpilased ise soovisid;
- praegu on koolis õpilasi 442, klassikomplekte 22 ja 58 pedagoogilist töötajat;
- esmased tegevused praegu – dokumentide ülevaatus seoses trimestrite ja epäeviku kehtestamisega; 4-nda klassi lugesime nüüd vastavalt seadusele teiseks
kooliastmeks;
- 10. klassis on sel aastal 31 õpilast, 1-stes klassides 33 õpilast ja 12. klassis 40
õpilast;
- suvine remont – keldri põrand, põrandate vahetus kahes ruumis, kahe klassiruumi
remont maast laeni, huvijuhi ruumi põranda remont oktoobri vaheajal (materjalid
olemas);
- peasissekäigu trepi ja söökla põranda trapi remont – tehtud täpselt vastavalt
tööinspektsiooni ettekirjutustele. Lisaks tehtud täpselt vastavalt ettekirjutustele
söökla remont – seinad, praod laes ja seinas, nurgad, liistud, lauaääred;
- kuna juunis saime IT-projektiga raha, siis on kabinet 105 hästivarustatud kõigi
tehniliste seadmetega, lisaks saime 2 liikuvat U-boardi;
- alates 6. septembrist on koolis kiirem internet – saime optilise kaabli;
- rakendatud on uus keskkond Stuudium;
- lisaks tehnika soetamisele on päevakorras ka koolitused õpetajatele Stuudiumi, Uboardide ja Moodle keskkonna kasutamise osas;
- sööklasse saime 7 uut keedupotti, muidu ei oleks üldse saanud süüa teha; 2
katelt saabuvad oktoobri keskel, kui on läbi konkursi 2-nädalane apellatsiooniaeg
ja seadistamine; uus pliit Taanist saabub septembri kolmandal nädalal;
- saun on korras, basseinipump ostetud, basseiniliiv tellitud, fotomeeter kloori
mõõtmiseks tellitud;
- keskküttepump peab loodetavasti veel vastu;
- kevadel ostsime uute rahvariiete jaoks kolme erinevat sorti seelikukangast (ka
gümnaasiumirühmale), samuti said kevadel valmis poiste vestid, uue projektiga
tahame saada pluusid – valmistume tantsupeoks.
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