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Kohtla-Järve
Algus: kell 18:05, lõpp: kell 20:05

Koosoleku juhataja : Eduard Odinets
Protokollija : Lüüli Kübarsepp
Võtsid osa: Ilme Hallik, Mari Halliksaar, Kaire Jõe, Teet Korsten, Lüüli Kübarsepp, Ülle Melders,
Eduard Odinets, Jüri Utt
Puudus: Arne Berendsen
Kutsutud: Irina Tokman

Läbirääkimised päevakorra asjus:
Otsustati kinnitada järgmine päevakord:
1.Vabade õpetajakohtade konkursi läbiviimise kord – Eduard Odinets
2.Remonditööd ja investeeringud koolis (vajalikkus, maksumus, kvaliteet) – Jüri Utt
3.Suitsetamisest kooli territooriumil – Ülle Melders
4.Tähelepanu lõpetajatele – Eduard Odinets
5.Kohapeal kerkinud küsimused
- Õpilaste ajaleht puudub foorumist
- Olukord koolis pärast aprilli sündmusi
- Lastevanemate arvamused olukorra kohta koolis
1.Vabade õpetajakohtade konkursi läbiviimise kord – Eduard Odinets
Konkursi läbiviimise korra projekti tutvustas kooli direktor Irina Tokman. Tehti parandusettepanekuid
õpetajate konkursi läbiviimise tingimuste ja korra kohta. Tõstatati küsimus, kas kooli hoolekogu liige
kuulub konkursikomisjoni. Otsustati lülitada kooli pedagoogide konkursikomisjoni liikmeks
hoolekogu liige. Hääletati kahe kandidaadi Lüüli Kübarsepa ja Ilme Halliku poolt. Häältega 6 poolt ja
2 vastu otsustati valida komisjoni liikmeks kooli hoolekogu aseesimees Lüüli Kübarsepp.
Pärast parandusettepanekuid otsustati kooskõlastada konkursi komisjoni vastuvõtukord.

2. Remonditööd ja investeeringud koolis (vajalikkus, maksumus, kvaliteet) – Jüri Utt
Kuulati Jüri Uti sõnavõttu kooli remonditöödest, milleks on eraldatud 2 miljonit krooni.
Tekkis küsimus remondi kvaliteedi suhtes. Kui spordisaali remondiga võib üldjoontes rahule jääda,
siis kriitikat tuleb avaldada õppekorpuse ülemise korruse värvimise osas, mis oli tehtud väga madala
kvaliteediga – pinnad ettevalmistamata, põrandaliistud korrastamata jne. Eduard Odinets tegi
ettepaneku, et remonditöid võtaks vastu sõltumatu ekspert või järelevalve komisjon. Hoolekogu tegi
ettepaneku kooli direktorile teha remonti kvaliteetselt, kuna see on eeskujuks õpilastele. Otsustati
järgmisele koosolekule kutsuda linnavalitsuse esindajad rääkima kooli remondist ja maja tehnilisest
seisukorrast.

3.Suitsetamine kooli territooriumil – Ülle Melders
Kuulati Ülle Meldersi ettekannet ja seisukohti suitsetamisest koolis. Tõdeti, et probleem algab kodust.
Kaire Jõe seisukoht oli, et ka õpetaja ise ei peaks kooli territooriumil suitsetama, kuna ta on õpilasele
otseseks eeskujuks. Eduard Odinets tegi ettepaneku tõstatada kooli õppenõukogus küsimus

koolitöötajate suitsetamisest. Kooli direktori seisukoht oli, et kool teeb kõik suitsetamise lõpetamiseks
koolis.

4.Tähelepanu lõpetajatele – Eduard Odinets
Kooli lõpuaktus toimub 22. juunil algusega kell 16:00. Otsustati eraldada Eduard Odinetsi kui
volikogu liikme väljavõtmata hüvitise arvel iga lõpetaja kohta kuni 200 krooni graveeringuga
pastapliiatsi ostmiseks. Lõpuaktusest võtavad osa hoolekogu liikmed.

5. Kohapeal kerkinud küsimused
- Õpilaste ajaleht puudub foorumist
Otsustati viia „Järve Cool” kooli kodulehe foorumisse.
- Olukord koolis peale aprilli sündmusi
Õpetaja Kaire Jõe tõdes, et sündmustest sai räägitud koolitundides ja olukord koolis ei ole terav.
Direktor tõdes, et koolis on lõhutud hulgaliselt aknaid ja taotlused uute akende maksumuse
kompenseerimiseks esitatakse rahandusministeeriumisse.
- Lastevanemate arvamused olukorra kohta koolis
Lastevanemate kirjad ja päringud häirivad õppetööd. Hoolekogu avaldas muret õppetöösse sekkumise
pärast. Otsustati kutsuda hoolekogu järgmisele koosolekule lapsevanemad Signe Abel ja Marika
Parkman.
.
Võeti teadmiseks järgmise koosoleku teemad. Järgmine koosolek toimub 19. juunil kell 18.00
Pakutav päevakord:
1.Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord – Lüüli Kübarsepp, õppealajuhatajad Reet Kukk ja
Kristel Tamm.
2. Järve Gümnaasiumi õppekavast, gümnaasiumi vastuvõtu korrast, oma põhikooli lõpetajatest
gümnaasiumis – Kaire Jõe, direktor Irina Tokman
4. Linnavalitsuse esindaja esinemine kooli tehnilisest seisukorrast, remondist
5. Lastevanemate Signe Abeli ja Marika Parkmani ärakuulamine hoolekogus
6. Hoolekogu tegevuse aruanne – Eduard Odinets
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