KOHTLA-JÄRVE JÄRVE KOOLI HOOLEKOGU
18.06.2020 KOOSOLEKU PROTOKOLL
Algus kell 18.00
Lõpp kell 19.00
Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Siiri BUNDER, Maris LAURI, Lotte TEPPE, Vaili
VIIRLAID, Merike PERI, Maris LAURI, Reet KUKK, Anne-Ly REIMAA
Puudusid: Kerda EIERT, Aljona KAZAKOVA, Uudo SALA
Koosolekule olid kutsutud: Anne ENDJÄRV – Kohtla-Järve Järve Kooli direktor, Mai TEETLOK –
kooli õppejuht.
Koosolek toimus Zoom keskkonnas.
PÄEVAKORD:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Õppekava muudatused
3. Hindamiskorra muudatused
4. Kodukorra muudatused
5. Direktori muu informatsioon
6. Kohapeal algatatud küsimused
1. Päevakorra kinnitamine
Päevakorraga olid kõik nõus.

2. Õppekava muudatused.
Ettekande tegi Mai Teetlok. Muudatused on esitatud protokollile lisatud dokumendis.
1) Täiendatud digipädevused I, II ja III kooliastmes (2017 kinnitatud, nüüd uuendatud ja
õppekavasse lisatud). Aluseks on võetud HITSA mudeli baas. Uus valikõppeaine on digitund 1.-3.
klassis, 1 tund nädalas.
2) Läbivaid teemasid käsitletakse ülekoolilistes tegevustes:
 ainepäev või -nädal: nt eesti keele nädal, loovuse nädal, ettevõtlusõppe ja digipädevusega
seotud tegevused
 temaatilised üritused: kultuurilised tegevused, teemanädalad, loodusviktoriinid
 sportlikud tegevused: klassidevahelised spordivõistlused; erinevad liikumist soodustavad
tegevused
3) Õpetaja töökava koostamise põhimõtted – uus ja ühtne vorm Stuudiumis TERA keskkonnas,
töökavade failid Stuudiumis töökavade mooduli kaudu.
Otsustati: toetada õppekava muudatusi.

3. Hindamiskorra muudatused

Muudatustest rääkis Mai Teetlok. Muudatused on esitatud protokollile lisatud dokumendis.
Õpitulemuste hindamine läheb üle täheliselt kuuepallisüsteemile, skaala laiem ja on parem õpilasele
tagasisidet anda.
A – 96-100% – suurepärane ehk 5
B – 90-95% – väga hea ehk 5
C – 75-89% – hea ehk 4
D – 60-74% – rahuldav ehk 3, st hinne on küllaldane õppeprotsessi normaalseks jätkamiseks
E – 50-59% – kasin ehk 3-, st miinimum on olemas, kuid on tõsiseid puudujääke
F – 0-49% – puudulik
AR – arvestatud ehk 5 ja MA – mittearvestatud ehk 2
Õpilase, kelle trimestrihinne on F, võib suunata õppenõustamisele.
Otsustati: toetada hindamiskorra muudatusi.

4. Kodukorra muudatused.
Kohtla-Järve Järve kooli kodukorra muudatusi tutvustas õppejuht. Muudatused on esitatud
protokollile lisatud dokumendis.
Muudetakse õpilaste tunnustamise korda, mis on seotud uuendatud hindamise korraga.
Otsustati: toetada hindamiskorra muudatusi.

5. Direktori muu informatsioon
Kooli tuleb sügisel 2 uut õpetajat ja üks nendest saab esimese klassi juhatajaks. Esialgu on tulemas
kooli 1. klassi 28 õpilast, kuid see võib veel muutuda.
KIK projektile on saadud jaatav vastus.
Uusi investeeringuid pole, kuid suvel on plaanis remontida üks klass.
Heameel on tõdeda, et meie koolist uude riigigümnaasiumisse läinud abiturientidest lõpetasid 2
kuld- ja 4 hõbemedaliga.

6. Kohapeal algatatud küsimused
Rohkem küsimusi polnud. Koosolek loeti lõpetatuks. Järgmine koosolek on plaanis 27. augustil.
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