KOHTLA-JÄRVE JÄRVE KOOLI HOOLEKOGU
12.12.2019 KOOSOLEKU PROTOKOLL
Algus kell 18.00
Lõpp kell 20.00
Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Siiri BUNDER, Uudo SALA, Kerda EIERT, Maris
LAURI, Lotte TEPPE, Anne-Ly REIMAA (Skype’i teel)
Puudusid: Vaili VIIRLAID, Aljona KAZAKOVA, Merike PERI, Reet KUKK
Koosolekule olid kutsutud: Anne ENDJÄRV – Kohtla-Järve Järve Kooli direktor, sotsiaalpedagoog
ja HEV-koordinaator Stella ONKEL, õpetajad Koidu RAIDMA ja Kadre MAALMA.
PÄEVAKORD:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Tuge vajavate õpilaste toetamisest koolis
3. Programmide „Kiusamisest vaba kool“, „Ettevõtlik kool“ ja „Liikuma kutsuv kool“
rakendamisest koolis
4. Informatsioon kooli pöördumisest ministeeriumisse ja linnavalitsusse
5. Direktori muu informatsioon
6. Kohapeal algatatud küsimused
Hoolekogu esimees informeeris, et kuna kvoorumit koosolekul ei ole, siis otsuseid teha ei saa,
kõigis päevakorraküsimustes võtab hoolekogu informatsiooni teadmiseks.
1. Päevakorra kinnitamine
Päevakorraga olid kõik nõus.
2. Tuge vajavate õpilaste toetamisest koolis
Ettekande tegi HEV-koordinaator Stella Onkel. Ta tõdes, et koolil läheb üha raskemaks, kuna
pidevalt tõuseb abivajajate arv. Viis aastat on olnud süsteem töös ja on näha, et III kooliastmes on
tõusnud õpilaste arv, kellel on lisaabi vaja. Kooli poolt pakutakse individuaalset õppekava,
Rajaleidja otsusega individuaalset õppekava ja lihtsustatud õppekava. On üldtugi 115 lapsele,
tõhustatud tugi Rajaleidja otsusega 6 õpilasele ja eritugi 3 õpilasele (sh suured õpi- ja /või
käitumisraskused, ka ravimite võtmine). Eesti keele tugiõpe on ainult I kooliastmes, õpilaste arv on
51. 1.-3. klassis on iga nädal kaks lisatundi, mida kool rahastab oma eelarvest. Samuti toimub õpe
väike- või tasemerühmas, õpilaste arv 23, rühmade arv 5. Eriklassis õpib üks laps. Koolis on sellel
aastal rakendunud ka abiõpetaja teenus, Edumuse projekti raames töötab 2 tundi nädalas Katri
Krall. Tugiisikut vajab 4 last. Koolil on kaks inimest, mõlemad poole kohaga.
Kerda Eiert küsis, kas omavalitsus on taotlenud raha Innovest HEV-laste toetuseks, kuna riik
eraldab selleks vahendeid. Hoolekogu palus kooli direktoril pöörduda linnavalitsuse poole, et saada
lisavahendeid, mida riik pakub. Direktori sõnul pöörduti oma vajaduste nimekirjaga juba nii ammu,
et ise ka unustanud. Linnavalitsuse vastus oli, et kõikidele koolidele taotletakse koos, teised pole
vajadusi esitanud. Ja uuele küsimisele ei ole vastatud.
3. Programmide „Kiusamisest vaba kool“, „Ettevõtlik kool“ ja „Liikuma kutsuv kool“
rakendamisest koolis

Kuna „Ettevõtliku kooli“ koordinaator Vaili Viirlaid viibis koolitusel, siis ülevaate programmist
lükkus edasi. Teistest koolis rakendatavatest programmidest tegid ülevaate õpetaja Koidu Raidma ja
õpetaja Kadre Maalma.
Koidu Raidma rääkis VEPA-programmist (VEelPAremaks), mis on tõenduspõhine programm ja
Eestis alates 2014. aastast. Laps õpib läbi mängu ennast kontrollima ja analüüsima ning eesmärgiks
on see, et laps õpiks hindama just seda, mis on hea ja hästi välja tulnud. Ülesanded pannakse lastele,
need vahetuvad, et kõik saaksid täita erinevaid kohustusi. Märkusi ei kasutata, nende asemel on
spleemid, et mitte tekitada lapses ebamugavust. Meie koolis on see programm teist aastat.
Kadre Maalma rääkis „ Liikuma kutsuva kooli“ üritustest. Koolis oli septembrikuus spordinädal,
kooli sünnipäeva puhul täpsusvise, aprillikuus tuleb tervisenädal, samuti iga-aastased aastajooks,
Jüri-Mari jooks. On toimunud korvpallivõistlus, ujumisvõistlus, rahvastepall, pesapall, saalihoki.
Algklassides on kõigile kohustuslik ujumise algõpetus. Toimuvad tantsuvahetunnid ja
spordivahetunnid ning algklassidele liikumisring. Tehakse koostööd erinevate alaliitudega ja
klubidega, nt korvpalli kooli, jalgpalli kooli, maahoki kooliga.
Juhtkond toetab liikumist, on plaanis paigaldada põrandamänge koridoridesse õpilaste
liikumisaktiivsuse soodustamiseks vahetunnis.
4. Informatsioon kooli pöördumisest ministeeriumisse ja linnavalitsusse
Direktor tutvustas kirja, mille saatis 22.11.2019 haridus- ja teadusministeerium vastuseks
15.10.2019 pöördumisele, saamaks lisaraha eesti keelest erineva kodukeelega õpilaste toetamiseks.
Lisaraha loota ei ole. Maris Lauri selgitas ka, et tema tegi arupärimise ministrile, sest see probleem
hõlmab ka teisi maakondi. Erinevates koolides on erinevad probleemid, aga vaja oleks süsteemi või
programmi, et edasi minna. Toetatakse vene õppekeelega koole eesti keele tugiõppeks, aga eesti
õppekeelega koole mitte. Kerda Eiert andis teada, et ka IVOL-i poolt saadetakse samuti kiri
ministeeriumisse.
Linnavalitsus tellis ekspertiisi koolimaja seisundi hindamiseks, ekspertgrupp saabub 19. detsembril.
Direktor ja majandusjuht võtavad grupi vastu, näidatakse ära kõik murekohad, siis ootame vastust.
5. Direktori muu informatsioon
Direktor rääkis, mida on juba tehtud ja mis plaanis. Erivajadustega õpilaste jaoks on kokku 7 ruumi
remonditud, bassein on valmis ja võimla põrand plaanitakse korda teha talvel.
Oktoobris asus tööle arendusjuht. Detsembri alguses lahkus peakokk ja 19. detsembril lahkub ka
üks väikese koormusega inglise keele õpetaja. Kooli meeskonna arendamiseks on algatatud mitmeid
projekte, nii Innove kui Erasmus+ raames.
Koolivormi (elementide) sisseviimisega tegeletakse edasi. Hoolekogu toetab ka koolivormi
sisseseadmist.
6. Kohapeal algatatud küsimused
Rohkem küsimusi polnud. Koosolek loeti lõpetatuks.
Hoolekogu järgmine koosolek toimub 27. veebruaril.
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