KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI
HOOLEKOGU
ARUANNE (2006/2007. õppeaasta)
Vastavalt haridusministri 22. juuni 2000 määruse nr 19 „Kooli hoolekogu tegutsemise kord“
paragrahvile 6 peab kooli hoolekogu esitama õppeaasta jooksul tehtud töö aruande üks kord
õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja linnavalitsusele heakskiitmiseks.
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu praeguses koosseisus on moodustatud KohtlaJärve linnavalitsuse korraldusega nr 236 20. veebruaril 2007. Käesolev aruanne hõlmab
hoolekogu tegevust 2006/2007. õppeaastal alates hoolekogu koosseisu kinnitamisest kuni
õppeaasta lõpuni. Informatsioon hoolekogu eelmise koosseisu tegevusest õppeaasta algusest
kuni uue koosseisu kinnitamiseni puudub.
Hoolekogu uue koosseisu esimesel koosolekul 23. märtsil 2007 valiti hoolekogu esimees
(Eduard Odinets) ja aseesimees (Lüüli Kübarsepp), tutvuti hoolekogu tööd reguleerivate
õigusaktidega, arutati hoolekogu tööplaani kalendriaasta lõpuni.
Hoolekogu teisel koosolekul 11. aprillil 2007 tutvuti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt
läbiviidud riikliku järelevalve tulemustega ning kuulati ära Kohtla-Järve linnavalitsuse
esindaja ja kooli direktori selgitusi. Arutelu käigus tehti rida ettepanekuid nii kooli
juhtkonnale, kui ka linnavalitsusele.
Samal koosolekul kinnitati ka hoolekogu tööplaan 2007. aasta lõpuni ning määrati hoolekogu
esindajad kooli atesteerimiskomisjoni (Lüüli Kübarsepp ja Teet Korsten).
Hoolekogu kolmandal koosolekul 16. mail 2007 kooskõlastati parandustega kooli vabade
õpetajakohtade konkursi läbiviimise korra ning määrati konkursikomisjoni koosseisu
hoolekogu esindaja (Lüüli Kübarsepp). Samal koosolekul arutati koolis toimunud ja
toimuvate remonditöödega seotud küsimusi, otsustati tegeleda teemaga ka edaspidi ja kutsuda
hoolekogu järgmisele koosolekule linnavalitsuse esindaja. Samuti arutati kooli territooriumil
suitsetamise probleeme.
Otsustati kinkida kõigile kooli lõpetajatele hoolekogu poolt graveeringuga pastapliiatsid.
Vahendeid selleks paluti leida hoolekogu esimehel.
Hoolekogu neljandal koosolekul 19. juunil 2007 kuulati ära kolme lapsevanemat olukorrast
koolis ja probleemidest suhtlemisel kooli direktoriga. Pärast pikka arutelu ühehäälselt
otsustati toetada haridus- ja teadusministri arvamust kooli direktori väljavahetamise
vajalikkusest.
Samal koosolekul andsid Kohtla-Järve linnavalitsuse esindaja ja kooli direktor ülevaadet kooli
tehnilisest seisukorrast ja remonditöödest. Hoolekogu tegi linnavalitsusele ettepaneku
tõhustada järelevalvet remonditööde teostamise üle. Samuti arutati arenguvestluste läbiviimise
tingimusi ja korra koolis ning õpilaste valikuvõimalustest gümnaasiumi osas. Kahel viimasel
teemal andsid ülevaadet kooli õppealajuhatajad.

Hoolekogu koosolekute protokollid on avalikustatud kooli veebilehel.
2007/2008. õppeaasta I poolaastal jätkab hoolekogu oma tööd kinnitatud plaani kohaselt,
tööplaani II poolaastaks on kavas kinnitada hoolekogu 2007. aasta detsembrikuu koosolekul.
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