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Läbirääkimised päevakorra osas.
Kinnitati järgmine päevakord:
1. Ülevaade olukorrast kooli – direktor Kalmer Puul
2. Hoolekogu eelmiste koosolekute teemade edasiarendus
• Kooli psühholoog (arenguvestlus)
• Kingitused lõpetajatele (logoga mälupulgad)
• Ujula remont (tähtaeg 1.09.2008)
• Latern kooli hoovi valgustamiseks
• Kehalise kasvatuse õpetajate tööruumi remont (tähtaeg 10.07.2008)
• Staadioni renoveerimine (tähtaeg 1.09.2009)
• Sisehindamisest (tähtaeg 31.08.2008)
• Kooli arengukava
3. Algklasside toitlustamisest – Kaire Jõe
4. Õpilasesinduse põhikiri – direktor Kalmer Puul
5. Kohapeal kerkinud küsimused
1. Ülevaade olukorrast koolis
KUULATI: kooli direktor tegi lühikese kokkuvõte eelmise, s.o 2007/08. õa gümnaasiumi lõpetanud
õpilaste eksamitulemustest. Ajalehe Postimees andmetel jäi Järve Gümnaasium vabariigi 287 kooli hulgas
eksamitulemuste põhjal 25. kohale (eksamihinnete keskmine oli 69,4), mis on väga hea tulemus.
Kõrgkooli riigieelarvelisele kohale pääses õppima 25 lõpetanut ning tasulisele 2 lõpetanut. Seega on
gümnaasiumi lõpetajad konkurentsivõimelised.
2008/09. õa õpib koolis kokku 470 õpilast, nendest gümnaasiumis 118, põhikoolis 352.

Koolis töötab praegu 45 pedagoogi ja 32 teenistujat. Vajatakse juurde eesti keele õpetajat,
matemaatikaõpetajat, poiste tööõpetuse õpetajat, infojuhti. Praegu on poistel tööõpetuse tundide asemel
arvutiõpetuse tunnid.
Ettepanek: leida tööturuameti kaudu meistrimees, kes oskaks ja tahaks oma töökogemusi noormeestele
edasi anda.
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks ning koolijuhil tegelda aktiivselt vakantsete kohtade
täitmisega.
2. Hoolekogu eelmiste koosolekute teemade edasiarendus

KUULATI: kooli direktor vastas küsimustele.
Eduard Odinets: Kas direktor viis läbi arenguvestluse kooli psühholoogi Sirje Rajametsaga (otsus hoolekogu
protokoll nr 10)?
Kalmer Puuli vastus: 2008. a kevadel esitas psühholoog aruande oma tööst. Toimus ka tõsine vestlus ning
Sirje Rajamets võttis kriitika teadmiseks. Sellest õppeaastast on Sirje Rajamets 5. klassi juhataja ning
suhtleb õpilastega aktiivsemalt. Tema tööd jälgib ka õppealajuhataja Kristel Tamm.
Eduard Odinets: Miks ei saanud medaliga lõpetanud õpilased kingituseks kooli logoga mälupulki, nagu oli
lubatud (hoolekogu protokoll nr 10)?
Kalmer Puuli vastus: Kool ei leidnud sobivaid mälupulki.
Eduard Odinets: Kuidas on kulgenud ujula remont?
Kalmer Puuli vastus: Ujula hakkas tööle oktoobrist 2008. a.
Eduard Odinets: Miks pole kooli territooriumile paigaldatud täiendavat valgustit?
Kalmer Puuli vastus: Kool pöördus linnavalitsuse poole vastava taotlusega. Linnavalitsuselt tuli ka vastus,
et ettepanek kuulub läbivaatamisele.
OTSUSTATI: Arne Berendsen uurib linnavalitsusest, milles on probleem, et pole võimalik lisalaternat
paigaldada.
Eduard Odinets: Kuidas edeneb kehalise kasvatuse õpetajate tööruumi remont?
Kalmer Puul: Remont on lõpetatud ning ka ruumide sisustus on olemas.
Eduard Odinets: Mida on teada staadioni renoveerimise kohta?
Arne Berendseni vastus: Linna eelarves on ette nähtud vahendid projekteerimistöödeks.
Eduard Odinets: Kuidas on lood kooli sisehindamise ning arengukavaga?
Kalmer Puuli vastus: Sisehindamise tähtaeg lükkus aasta võrra edasi. Kooli tööplaani järgi tegeldakse
sisehindamisega 2009. a jaanuarist märtsini. Suvevaheajaks on sisehindamine teostatud. Arengukavaga
tegeletakse 2009. a märtsist juunini. Arengukava töögrupp on praegu veel moodustamata. Arengukava
peaks olema valmis 1.09.2009. a.
OTSUSTATI: Jälgida protsessi.

3. Algklasside toitlustamisest
Kaire Jõe sõnul sai probleem juba lahendatud, oli tekkinud infosulg. Algklasside toitlustamisega on kõik
korras.
4. Õpilasesinduse põhikiri ja töö
Praegu ei ole koolil huvijuhti. Õpilasesindus on valitud, kuid aktiivset tööd ei toimu, sest noored vajavad
huvijuhi tuge ning nõuandeid.

OTSUSTATI: Kuna tegemist on väga tõsise probleemiga, siis püüab hoolekogu end toimuvaga kursis
hoida ning direktorilt aru pärida.
5. Kohapeal kerkinud küsimused

1. Kaire Jõe küsimus kooli direktorile: Koolile eraldati 11 sülearvutit. Missuguste kriteeriumide järgi neid
õpetajatele jagati?
Kalmer Puuli vastus: a) tegemist peab olema tegevpedagoogiga, kel on vähemalt 0,5 õpetajakoormust;
b) kooli õppealajuhatajad tegid ettepanekuid.
Tiigrihüppe eesmärgiks on, et aja jooksul saavad kõik õpetajad endale töötamiseks sülearvuti.
2. Küsimus Kalmer Puulile: Kas kooli juht on teinud taotluse politseile, et kutsuda korrale heki taga
suitsetavaid noori?
Vastus: Ei ole taotlust esitanud. Kuid probleemiga tegeldakse.
3. Kaks kooli lõpetajatele mõeldud kingitust jäi 2008. a kevadel üle. Otsustati üks nendest kinkida kooli
muuseumile ja teine klassijuhatajale.
4. Kuulati Eduard Odinetsi ettepanekut järgmise hoolekogu kokkukutsumisest: hoolekogu toimub 21. või
28. jaanuaril 2009. aastal. Aeg täpsustatakse.
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