KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
03.06.2013 KOOSOLEKU PROTOKOLL
Algus kell 18.00
Lõpp kell 19.45
Koosolekul osalesid:
Eduard ODINETS – koosoleku juhataja
Jane SKRIPITSÕNA
Heli LAIDRO
Sirje KIVIL
Terje BÜRKLAND
Arne BERENDSEN
Anne PALMISTE – protokollija
Koosolekult puudusid:
Teet KORSTEN
Maria DERBNEVA
Koosolekule oli kutsutud:
Anne ENDJÄRV – Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi direktor
PÄEVAKORD:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Sisehindamise kord
3. Kodukorra ja hindamise korra muudatused
4. Õpilasesinduse tegevusest
5. Õpilaskohtu ideest
6. Toitlustuse kvaliteet
7. Olukord koolipersonaliga
8. Vajalikud remonditööd ja pikemaajalised investeeringud
9. Uudised, teadaanded, info kooli direktorilt
10. Kohapeal algatatud küsimused
I Päevakorra kinnitamine
Eduard ODINETS: kas kellelgi on täiendusi või parandusi päevakorra osas ja kas võime
päevakorra kinnitada?
Täiendusi ja parandusi ei ole.
OTSUSTATI: kinnitada päevakord (ühehäälselt)
II Sisehindamise kord
Anne ENDJÄRV (näitab ekraanil sisehindamise korda): tegemist on endise korraga, tegime
mõned muudatused ja parandused, need on punasega.
Eduard ODINETS: §-s 30 on parem sõna „vastavalt“ asemel sõna „lähtuvalt“ ja §-s 23
tuleb panna „üldtööplaan“.
Anne ENDJÄRV: minu arvates on õige, et õpijõudlus oleks klasside lõikes, mitte
õppeainete lõikes, ja huviringid võiks kõik kokku panna.
OTSUSTATI: kiita heaks (6 poolthäält, 1 erapooletu)
III Kodukorra ja hindamise korra muudatused
Anne ENDJÄRV: praegu on veel ettepanekute tegemise aeg, õppenõukogus 30. augustil
otsustame järgmised küsimused:
- gümnaasiumis peavad kõik kursusehinded olema positiivsed. Muidu tekib olukord, kus
kahe positiivse kursusehinde korral kolmanda hinde pärast ei pingutata;

Eduard ODINETS: gümnaasium on õppimiseks, see on mõistlik, et kõik hinded peavad
olema positiivsed.
Anne ENDJÄRV:
- on ettepanek asendada neli kooliveerandit trimestritega. Küsimus tuleb arutusele 19.
juuni õppenõukogus. See puudutab põhikooli, kuna gümnaasiumiastmes on nagunii
kursuste süsteem. Põhjenduseks võib öelda, et praeguse süsteemi juures pannakse
hinded kolmapäeval välja ja reedeni siis lihtsalt käiakse koolis, midagi ei õpita.
Trimestrite puhul kaovad niisama päevad ära, kõik tunnid on olulised. Vaheajad
jäävad endiselt;
Sirje KIVIL: mõnes aines ongi tund ainult reedel.
Eduard ODINETS: mida sellest arvavad hoolekogu liikmetest lapsevanemad?
Heli LAIDRO: Anne, mis sa arvad sellest?
Anne PALMISTE: mina toetan trimestrite süsteemi.
Anne ENDJÄRV:
- koolilogoga päevikute kohustuse kaotasime ära, need tulid hinnalt nii kallid (4€).
Kooli kodukorras on koolipäevikute kohustus 1.-6. klassis sees, aga selle
otsustasime ära, et nüüd neid enam ei telli, kuna poes on kassi- ja koerapiltidega
päevikud odavamad;
Eduard ODINETS: kas päevikud üldse peavad olema, kas e-koolist ei piisa?
Anne ENDJÄRV: päevik peab olema. Selle täitmine on õpilase vastutus, seal peab õpilane
kirja panema kõik vajaliku, see ei asenda e-kooli.
Anne ENDJÄRV:
- probleem on kevadise riietusega koolis. Meil on praegu kirjas, et need õpilased, kes
ei tea, kas riietus on sobiv, pöörduvad selguse saamiseks klassijuhataja poole.
Tegelikkuses tuuakse kõik direktori ette ja küsitakse, kas on sobiv. Eriline probleem
on poiste lühikeste, nn rannapükstega, mis on siis näiteks lillelised, värvilised,
täpilised. Probleem on poiste pükste pikkusega, kuna tüdrukute seelikud või
lühikesed püksid on tihtipeale palju lühemad, kui poiste põlvpüksid. Kui me lubame
tüdrukutel lühikesi, tõeliselt lühikesi seelikuid, siis poisid küsivad, miks nemad ei või
kanda põlvpükse, kui need on näiteks teksariidest või triibulised. Praegu ma arvan,
et teksariidest põlvpüksid võiksid olla lubatud.
Terje BÜRKLAND: standardid riietuse osas võiksid olla, eriti puudutab see
gümnaasiumiosa, kust minnakse edasi ülikooli ja tööle. Kui neile ei ole selgitatud riietuse
standardeid, siis tihti nad ei teagi, mis sobib ja mis ei sobi.
Heli LAIDRO: Jane, mis sina õpilasena arvad?
Jane SKRIPITSÕNA: seelik ei peaks olema lühike ja tüdrukutel ei tohiks lubada.
Anne ENDJÄRV: riietuse küsimuse juurde tuleme ka õppenõukogus tagasi, kuna me ei
saavutanud kokkulepet. Praegu on kindlalt keelatud topid, nabapluusid, kirjud rannapüksid,
rannaplätud. Samuti on kirjas, et kes ei tea, küsib klassijuhatajalt.
Jane SKRIPITSÕNA: palun sisse panna ka see, et tüdrukutel on läbipaistvad pluusid
keelatud.
Eduard ODINETS: usaldame ikka õpetajaid, me ei saa kõike kirja panna.
OTSUSTATI: usaldame, toetame, pooldame (ühehäälselt).
IV ÕPILASESINDUSE TEGEVUSEST
Jane SKRIPITSÕNA (tutvustab ekraanil õpilasesinduse aastakokkuvõtet): me tegime
küsitluse ja see on küsitluse kokkuvõte. Need punktid ei ole pingereas. Huvitav on see, et
üritused, mis meeldisid ja mis ei meeldinud, on mõlemas topis ühesugused.
Anne ENDJÄRV: mõistlik oleks panna vastused pingeritta, siis teaksime, missugused
üritused ära jätta.
Eduard ODINETS: üldse ei meeldinud õpilastele klassilipu valmistamine ja tüdrukute
nädal.

Terje BÜRKLAND: kuidas küsimustik oli koostatud?
Jane SKRIPITSÕNA: ei olnud antud skaalat, kõik said kirjutada vabas vormis. Veel tuli
küsimustikust välja, et palju tahetakse koolis ööbimisüritusi ja ei meeldinud, et kõnekoor oli
peale tunde.
Anne ENDJÄRV: kõike seda soovitut küll tundide ajast teha ei saa. Kui tahate, tehke peale
tunde.
Terje BÜRKLAND: peaksid taha panema ikkagi numbrid, siis on näha, mida rohkem teha
tahetakse.
Jane SKRIPITSÕNA: palju oli probleeme ka info levikuga. Näiteks 9-ndas klassis tõi
õpetaja info enne klassi, kui õpilasesindus.
Terje BÜRKLAND: info levikuga tuleb tegeleda kogu aeg, sellest tulevad paljud
probleemid.
Eduard ODINETS: kuidas sa ise õpilasesinduse tööd hindad?
Jane SKRIPITSÕNA: kindlasti oli sel aastal parem, kui eelmisel aastal. Õpilasesinduse
liikmed ise ütlesid ka, et nad olid rohkem kaasatud, neil oli huvitavam ja lõbusam.
Terje BÜRKLAND: kas varem on ka sellist küsimustikku tehtud?
Jane SKRIPITSÕNA: ma ei tea.
V ÕPILASKOHTU IDEEST
Jane SKRIPITSÕNA: õpilaskohtu nimi ei sobi, see ei meeldi meile, aga me pole praegu
veel paremat leidnud ka, mõtleme veel. Õpilaskohus on suunatud vääritimõistetud õpilastele,
koolivägivalla ohvritele, kiusajatele. Sellega tegeleb õpilasesindus, see on nn õpilaselt –
õpilasele. Õpilaskohtu eesmärk on vähendada koolikiusamist, samuti on õpilasel võimalus
rääkida oma muret teisele õpilasele. Samuti on võimalik, et kui üks õpilane on teist
kiusanud, suunab õpetaja ta meie juurde. Me peame olema konfidentsiaalsed, aga ma arvan,
et me peame pidama päevikut. Õpilasesinduse kõik liikmed tahavad seda teha. Meie mõte
on selline, et koolis on tugiõpilased, kelle poole saab pöörduda. Kui need tugiõpilased
leiavad, et on vaja professionaalset abi, siis nad peavad oskama juhatada.
Eduard ODINETS: kui õpilased seda ise soovivad, siis las proovivad.
Terje BÜRKLAND: see on väga hea idee, see on ka info kogumine.
Heli LAIDRO: las nad teevad, alati on võimalus pöörduda täiskasvanute poole.
Arne BERENDSEN: las proovivad.
Eduard ODINETS: mis meil selleks vaja teha on, kas peame midagi õpilasesinduse
määrusesse sisse panema või see on ainult rääkimine?
Sirje KIVIL: äkki tõesti omaealistele rääkimine aitab.
Terje BÜRKLAND: kui hakkate mingeid reegleid looma, küsige koolipsühholoogilt abi.
Mina leian, et igasugused standardid koolis on head. Siis saavad need, kes sinna kuuluvad,
ise aru oma vastutusest
Eduard ODINETS: tugiisikud võiks koolitada koolipsühholoogi poolt.
Anne ENDJÄRV: idee on hea, kuid nad peavad ise olema aktiivsed, muidu ei hakka asi
toimima. Eks minuni jõuavad sellised õpilased nagunii
VI TOITLUSTUSE KVALITEET
Arne BERENDSEN: olen ühe korra koolisööklas söömas käinud, koos direktoriga.
Tervisenõukogu on üks kord koos käinud. Toit sööklas oli hea, kvaliteetne, tutvusin ka
söökla päevikuga, kuhu märkuseid teevad nii õpilased kui õpetajad.
Anne ENDJÄRV: tervisenõukogu tööplaan ja üritused on kõik kooli kodulehel väljas.
Söökla probleem on selles, et toitu peab soojas hoidma 3 tundi, et kõik saaksid sooja toitu.
Soojas hoidmine muudab vahel toidu kuivaks (risoto, plov). Praegune olukord on selline, et
kui algklassid on ära söönud, siis gümnaasiumipoistele jääb nüüd rohkem toitu. Ka käiakse
rohkem söömas lisavahetunnil ja üha vähem toitu läheb koertele.
Eduard ODINETS: kuidas on olukord sööklapersonaliga?

Anne ENDJÄRV: homme on meie kokal viimane tööpäev. Meil tuleb küll laager sisse, aga
nende toitlustamisega saab peakokk hakkama. Sügiseks on uut kokka vaja, konkursi
kuulutan välja juba kohe nüüd.
Eduard ODINETS: kuidas gümnaasium sööb?
Anne ENDJÄRV: 110-st gümnaasiumi õpilasest sööb 92 või 95.
VII OLUKORD KOOLIPERSONALIGA
Sirje KIVIL: kuidas on lood laborandiga?
Anne ENDJÄRV: 10 soovijat on praegu, selge valik tuleb teha keeleoskuse järgi.
Anne ENDJÄRV:
- me ei otsi enam eesti keele ja klassiõpetajat, mängisime ringi ja anname oma
õpetajatele tööd;
- otsime kehalise kasvatuse õpetajat, Margo Talil ei ole endiselt kraadi, praegu on 2
kandidaati;
- otsime inglise keele õpetajat, on oht, et Jõhvi õpetaja ei saa sügisel enam meil
tunde andmas käia;
- otsime logopeedi, et Ilme Hallikut ja Aire Kundlat veidi vabastada, neil on niigi
suur koormus õpetajana;
- otsime arendusjuhti järgmiseks õppeaastaks. Kaire Jõe soovib jätkata täiskohaga
õpetajana, aga ta on tööl augusti lõpuni. Meil on erinevad nägemused;
- otsime IT juhti, kuna kolmest inimesest läheb üks sügisel sõjaväkke;
- otsime alates sügisest 0,5 kohaga administraatorit, see on nädalavahetusteks;
- kõikide konkursside tähtaeg on 8. ja 15. juunil, siis peavad paberid koos olema ja
toimub vestlusvoor õpetajatega, äkki soovib keegi tulla ka hoolekogust
kandidaatidega vestlema?
Eduard ODINETS: kaasame hoolekogu poolt Heli LAIDRO.
Eduard ODINETS: kus kool oma kuulutusi kuulutab?
Anne ENDJÄRV: praegu olid kuulutused kooli kodulehel, Põhjarannikus ja Õpetajate
Lehes, laborandi kuulutus oli üleval ka Töötukassas. Mujal ei ole kuulutanud, kuna kõik on
tasulised, kallid. Näiteks Põhjaranniku kuulutus maksis 86 €. Kooli kodulehel on ka vabad
töökohad üleval.
Eduard ODINETS: kas direktor näeb arendusjuhti ka koolist seest?
Anne ENDJÄRV: kuulutused on väljas, augustini on aega. Võin ka ise seda tööd teha, kui
kedagi ei leia.
VIII VAJALIKUD REMONDITÖÖD JA PIKEMAAJALISED INVESTEERINGUD
Anne ENDJÄRV: eelmisel koosolekul ma rääkisin, et saatsin kooli mured koos fotodega
linnavolikogule. Pearaha eest, mida annab riik, saame suvel seoses ettekirjutusega korda
peatrepi, varikatuse ja käsipuud, hakatakse tegema juulis. Samuti tehakse korda
sööklapõrand, mille kalle on lihtsalt vale ja vesi seisab, ei voola ära. Rohkem raha ei ole.
Oma raha eest katsume korda teha mõned põrandad mõnedes klassides ja ühe pika
koridori seinad.
Terje BÜRKLAND: kuidas on lood väljas parklaga?
Anne ENDJÄRV: parkla kohta tehakse projekt, 15. septembril peaks see minema
maakondlikule konkursile, see projekt on linna omaosalusega, hõlmab kogu territooriumi –
parkla, aed, staadion. Tavaliselt esitab iga omavalitsus ühe projekti.
Anne ENDJÄRV: koolile tehakse kogu aeg ettekirjutusi. Sööklas käis hiljaaegu jälle
kontroll ja tehti ettekirjutus, lähen jälle raha küsima. Kui küsisin kontrollija käest, et miks
ta kõike korraga ei kirjutanud, et pean kogu aeg eraldi raha küsima, siis ta ütles, et korraga
pole mõtet, et kui on näha, et ühed asjad on korras, siis alles uuesti. Samuti on nässus
tuletõrjeandurid, vaja on 960 €, et andurid töötaksid.

IX UUDISED, TEADAANDED, INFO KOOLI DIREKTORILT
Anne ENDJÄRV:
- suvel toimub koolis laager. Algul arvasime, et teeme seda ainult lapsevanemate
rahadega, aga saime linnalt 156 € transpordiks;
- juulis-augustis toimub trepi remont, koolimaja on 2 viimast juuli nädalat lukus,
kollektiivpuhkus;
- Tiigrihüppest saime 2200 €, mille eest saavad algklassid 3 tahvlit ja 2 projektorit;
- saime raha gümnaasiumiastme rahvariiete jaoks;
- MTÜ Meie Järve kaudu proovime ka raha saada Leaderi projektist;
- esitame Vaata Maailma Nutilaborisse robootika juhendaja palgaraha jaoks taotluse;
- koolis on 431 last, neist 78 on puhtalt viielised ja 140 nelja-viielised (kokku 218
edukat õpilast). Kõigile kingitakse kooli poolt raamatud. Gümnaasiumis saavad
raamatu kingituseks 25 õpilast 108-st õpilasest;
- 6. juunil toimub Stuudiumi koolitus õpetajatele. Oluline info on see, et e-koolist
lastevanemate andmed üle ei tule. Seega tuleb lapsevanematel augusti lõpus ennast
ümber registreerida. Stuudium on avatud alates 21. augustist, siis saavad
lapsevanemad juba hakata ennast registreeruma. Info selle kohta ja ka koolikappide
kohta tuleb järgmises uudiskirjas;
- kooli tuleme 2. septembril.
X KOHAPEAL ALGATATUD KÜSIMUSED
Eduard ODINETS: saatsin teile edasi linnavalitsuse kirja koolivõrgu korrastamise ja
gümnaasiumi kohta, kas keegi soovib selle kohta midagi öelda? Võtame selle kirja
teadmiseks, mina arvan, et Spordi 2 maja on hea variant, see on ka meie kooli ajalooline
maja.
Sirje KIVIL: see on väga hea, et linna kõige ilusam maja tehakse korda.
Terje BÜRKLAND: minul on küll hirm, et kui gümnaasium hakkab paiknema Spordi 2,
lähevad paljud õpilased hoopis Jõhvi gümnaasiumi.
Heli LAIDRO: kui linn garanteerib bussiühenduse, siis vist ei ole probleemi.
Arne BERENDSEN: mõlemalt poolt bussiga tulles on võimalik otse kohale jõuda. Ja me
ju loodame, et gümnaasiumi tulevad lapsed ka Mäetaguselt ja Kohtla-Nõmmelt.
Eduard ODINETS: uue koosoleku teeme kas 18. või 25. septembril, enne lastevanemate
koosolekut, kus ma tutvustan aastaaruannet. Järgmisel koosolekul arutame veel üldtööplaani,
arengukava, uue õppeaasta plaane ja vaatame üle personali. Uue koosoleku kuupäeva teatan
septembri alguses, kui on paigas lastevanemate üldkoosoleku kuupäev.
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