KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
01.02.2019 KOOSOLEKU PROTOKOLL
Algus kell 17.00
Lõpp kell 18.15
Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Siiri BUNDER, Merli PALMIK, Kaire VIIL, Ülle
PEEDO, Ene KRUZMAN, Tiina MALMAN, Liis TEPPE
Koosolekule oli kutsutud: direktor Anne ENDJÄRV
Protokollis: Liis Teppe
PÄEVAKORD:
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi nime konkurss
2. Uue riigigümnaasiumi õppekeel
3. Hoolekogu esimehe sobivus ametisse
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi nime konkurss
Anne Endjärv tutvustas küsitluse tulemused, mis oli läbi viidud õpetajate, õpilaste, vilistlaste
ja lastevanemate seas uue põhikooli nime valimiseks. Tulemused olid üles pandud ka
uudiskirja nr 64. Ülekaalus olid 51 häälega Kohtla-Järve Järve Kool, 25 häälega Kohtla-Järve
Eesti Kool ja 19 häälega Kohtla-Järve 1. Kool.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: toetada uue põhikooli nimena Kohtla-Järve Järve Kool.
2. Uue riigigümnaasiumi õppekeel
Eduard Odinets rääkis uue riigigümnaasiumi õppekeele probleemist. On toimunud erinevad
diskussioonid, mille tõttu on ka direktor Irina Putkonen oma kohalt tagasi astunud.
Lapsevanem Mare Roosileht arvas, et ka hoolekogu peaks olema kursis lastevanemate
arvamusega ning saatis hoolekogule Stuudiumis läbi viidud küsitluse tulemused. Küsitluses
said vastajad avaldada arvamust kolmel teemal:
1. arvamus seoses uue gümnaasiumi õppekeelega;
2. arvamus seoses gümnaasiumiõppe jätkamise või mittejätkamisega olemasolevas
koolis;
3. muud märkused ja ettepanekud.
Vastanuid oli 135 ning enamus olid lapsevanemad. Toetatakse uues riigigümnaasiumis 100%
eestikeelseid õppekavasid, v.a võõrkeeled ja põhjendatud juhtudel valikkursused. Enamus
arvab, et gümnaasiumiõppega tuleb ajutiselt/täielikult jätkata Kohtla-Järve Järve
Gümnaasiumis, aga oli ka neid, kes arvasid, et kõik gümnasistid peaksid alustama uut
õppeaastat uues gümnaasiumis. Ettepanekuid oli väga palju ja väga huvitavaid. Segadust
tekitab Haridus- ja Teadusministeerium, kes alguses ütleb üht ja siis hiljem hoopis teist.

Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Hoolekogul on ühehäälne nägemus, et uues riigigümnaasiumis on 100%
eestikeelne õppekava.
3. Hoolekogu esimehe sobivus ametisse
Janek Raik pöördus lapsevanemana hoolekogu poole, et arutada kas hoolekogu esimehe
vastutöötamine eestikeelse õppekavaga riigigümnaasiumile on sobiv ning kas praegune
hoolekogu esimees saab kujunenud olukorras jätkata. Janek Raik avaldas ka Eduard
Odinetsile Põhjarannikus kolm avalikku küsimust. Eduard selgitas oma vaateid ja seisukohti,
hoolekogu liikmed esitasid küsimusi. Seejärel lahkus Eduard ajutiselt ruumist ja direktor viis
läbi hääletuse: Kas Eduard jätkab hoolekogu esimehena?
Poolthääli 5
Vastuhääli 1
Erapooletuid 1
OTSUSTATI: Eduard Odinets jätkab hoolekogu esimehena.
Järgmine koosolek 4. märtsil 2019 kell 18.00.
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