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1.Kooli palgajuhend ja motivatsioonisüsteem
1.1 Direktor tutvustab kooli palgajuhendit ja motivatsioonisüsteemi. Tutvustati ka praegust
Haridus- ja Teadusministeeriumi infot õpetajate palga kohta, mis hakkab kehtima uuest
aastast. Selgitati, kuidas kujuneb lisatasu ning millises suuruses on planeeritavad töötasud
alates 01.01.2013.a. Töötasude suhtes on hetkel veel kõik üldsõnaline nii kohaliku
omavalitsuse kui ka ministeeriumi poolt, mistõttu lõplike töötasude suurused on veel
teadmata.
1.2 Anne Palmiste juhtis tähelepanu, et palgajuhendis ja motivatsioonisüsteemis on palju
kattuvat.
1.3 Direktori selgituste kohaselt saab mõlemat dokumenti veel korrigeerida.
Otsustati:
1.1 Võtta palgajuhend ja motivatsioonisüsteem teadmiseks.
2. Põhikooli loovtööde koostamise ja hindamise juhend
2.1 Direktor tutvustas ja selgitas loovtööde juhendit. Juhendi juurde kuulub kaks ajakava,
kus konkreetselt määratletud, millises staadiumis ja mis ajal peab nimetatud töö olema. Üks
ajakava on kiirendatud ehk käesoleva õppeaasta 8. klassile, teine jääb kehtima ka edaspidi
ehk alates praegusest 7. klassist. Lühidalt räägiti gümnaasiumi uurimustöödest ja neile
kehtestatud ajakavast.
2.2 Raul Rõõmus selgitas, et hetkel on kõik 8. klassi õpilased juba oma teema valinud.
2.3 Jane Skripitsõna tegi ettepaneku, et ajakava peaks õpilastele tutvustama. Direktori
selgituste kohaselt sai ajakava alles paika pandud ning õpetajatele edastatud, kes siis
esimesel võimalusel ajakava ka õpilastele tutvustavad.
Otsustati:
2.1 Võtta loovtööde koostamise ja hindamise juhend teadmiseks.

3. Linna aukodaniku kandidaadi esitamine
3.1 Arne Berendsen tegi ettepaneku, et hoolekogu toetaks Urve Kilgi (Kilk) kandidatuuri
linna aukodanikuna oma kultuurilise tegevuse tõttu.
Otsustati:
3.1 Toetada Urve Kilgi (Kilk) kandidatuuri esitamist Kohtla-Järve linna aukodaniku tiitlile.
4. Info koolist toimuvast
4.1 Direktor selgitas, kuidas on käivitunud uus toitlustamise kord.
4.1.1 Anne Palmiste soovis teada, kas on leitud töötaja peakoka ametikohale.
4.1.2 Direktori selgituste kohaselt on mitmed kandidaadid käinud, kuid sobivat ei ole leitud.
Põhjuseks, kas puudub vastav kvalifikatsioon või loobutakse pakutavast kohast peale seda,
kui saadakse teada töötasu suurusest.
4.1.3 Arne Berendseni selgituste kohaselt ei ole teada, kas koka töötasu suurendatakse või
mitte uuel aastal.
4.2 Direktor tutvustas 2012. aasta projektitöö aruannet.
4.3 Direktori selgituste kohaselt on kooli toetanud kohalik ettevõte (VKG), tänu millele
soetati koolile lisaks kolm robootikalego komplekti. Muretsetud on kummimatid, kuid kuna
on saadud tasuta, siis vajavad veel korrastamist. Linnavalitsusele tuleb 05. jaanuariks 2013
esitada kooli vastuvõtmise kord. Raamatukogus viiakse kõik raamatud üle elektroonilisele
süsteemile. Kooli raadio on käivitunud. Vanematekogu on koos käinud ning edasine suhtlus
toimub neil elektrooniliselt. Õpilasesinduse põhimäärus on kinnitatud.
Otsustati:
4.1 2012. a projektitöö aruanne edastatakse teadmiseks hoolekogu liikmetele elektrooniliselt.
5. Kohapeal algatatud küsimused
5.1 Koosoleku juhataja informeeris, et hoolekogu järgmine koosolek toimub 23. jaanuaril
2013 kell 18.00.
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