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Päevakorra kinnitamine
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I Päevakorra kinnitamine
Teet KORSTEN: kas kellelgi on täiendusi ja parandusi päevakorra osas või võime
päevakorra kinnitada?
Täiendusi ja parandusi ei esitatud.
OTSUSTATI: kinnitada päevakord (ühehäälselt).
II Aruanne lastevanemate üldkoosolekule
Teet KORSTEN: aruanne on hoolekogu liikmetele edastatud e-kirja teel. Kas keegi
soovib seda kommenteerida või sellele midagi lisada?
Täiendusi ja parandusi ei esitatud.
OTSUSTATI: võtta aruanne teadmiseks

III Ülevaade gümnaasiumi arengukava täitmisest
Anne ENDJÄRV: nimetan praegu ära arengukava punktis 3 nimetatud põhisuundade
tegevused/muudatused:
- õppekava osas
 sisekaitsesuunda ei avatud;
 saksa keel lõppes ära;
 sotsiaalrakenduslikus suunas kursuste vähenemine (oli 99, jääb 97),
reaalsuunas kursuste vähenemine (oli 107, jääb 103);
 koostöö Virumaa Kolledžiga keskkonnakeemia ja multimeedia alal
lisaks õppekavale;
 matemaatika jagame taseme järgi 6-ndas klassis (varem toimus 7ndas klassis);
 jätkub eesti keele tugiõpe;
 eesti keele õpe jätkub ka 6-aastastele, alates 13.09.2014;
 jätkab pikapäevarühm;
 parandusõpe jääb rahapuudusel ära;
- traditsioonide jätkumine
 jätkavad rahvatantsuringid ja kooli tantsupidu tuleb;
 toimib muuseum;
 jätkuvad perepäevad;
 tuleb tervisepäev;
 tähistame kooli aastapäeva (spordivõistlus);
 ürituste tööplaan kehtib;
- õpikeskkonna tingimuste parandamine
 tuletõkkeuksed saadud;
 direktori endisest kabinetist on saanud rahvariiete hoidmise ruum;
 IV korruse koridor ja uksed on saanud uue ilme;
 võimla põrand tehtud;
 remonditud 4 õppekabinetti ja kolinud õpetajate tuba;
 majandusjuhataja saab oma ruumi endises sekretäri kabinetis;
 talvel muretsetud 2 komplekti klassimööblit, ühel komplektil
vahetatud lauaplaadid, lisaks mitmeid mööbliasju, tehnikat ja
õppevahendeid (näiteks matemaatika, käsitöö, poiste tööõpetuse,
muusika, kehalise kasvatuse jaoks);
 muusikaklassi muretsetud 2 lukustatavat kappi pillide jaoks;
 ostsime uued ÕS-id;
 sööklasse saadud katlad, pliit ja juulis ka 1500 eurot maksnud
koorimismasin;
- IKT inventar ja oskused
 projektor on nüüdseks puudu vaid kahes klassis, kuid need on
algklassid, kus kabinetis 105 neil kõik õppeks vajalik olemas
kasutada;
 arvuteid vahetatud vähemalt 10;
 suvel paigaldatud optiline kaabel;
 tehtud serveri uuendus ja kodulehe tarkvarauuendus;
 tehtud koolikella uuendus, tasuline;
 suvel saadud 2 WiFi ruuterit lisaks;
 sügisel vaja osta 44 litsentsi arvutitele (20 eurot/tk);




-

saadud 2 dokumendikaamerat;
mais saadud uus paljundusmasin õpetajate tuppa, töötab koodidega,
rendilepinguga 4-ks aastaks;
 vähe kasutatakse U-Boarde, vaja rohkem neile tähelepanu pöörata;
 arvutiklassi ja sülearvutite kasutamisel eelregistreerimine;
 algklassidele saadud 2 digitahvlit, kabinet 105 on kasutamiseks
kõigile;
 arvutikoolitustel osaletakse hoolikalt, need jätkuvad, ühele õpetajale
antud Aasta Digija tiitel;
 osalesime HITSA pilootkoolide projektis uuendustega erinevates
keskkondades;
arengukava eesmärkide muutused
 gümnaasiumis ei ole mitte 140 õpilast, vaid 91 õpilast;
 valikaineid vähendatud;
 karjääriõpet koordineerib alates 01.09.2014 Rajaleidja keskus;
 parandusõpet rahapuudusel ei toimu (linn vähendas eelarvet mais
2014);
 huviringide arv on tänaseks laienenud, aga ikka on neid vähe;
 kirjutatud taotlus 0,5 koha jaoks, et lisaks mudilaskoorile saaksid
alustada ka lastekoor, poistekoor ja noortekoor;
 lisaks mudilaskoorile alustab sügisel poiste rockansambel;
 ettekirjutused on katuse, põrandate ja tööõpetuse kohta;
 kooliruumid vastavad tehtud ettekirjutustele, tegelikkuses oleme
saanud teha rohkem, kui ette nähtud, suuremahulised tööd jätkuvad;
 3 ametijuhendit on veel teha jäänud;
 vilistlaskogu ei tööta;
 vaja teha sisehindamise kokkuvõtted;
 paberkandjal infokausta õpetajate toas enam ei ole, kõik on kirjas
siseveebis;
 poiste WC-s olemas kätekuivatid;
 poiste tööõpetuse klassis olemas boiler ja kätekuivati.

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.
IV Ülevaade olukorrast koolipersonaliga
Anne ENDJÄRV:
- välja oli kuulutatud 4 konkurssi, neile tulid mittearvestatavad kandidaadid;
- sügisest koolis kokku 54 õpetajat (sh direktor, ringijuhid, koduõpe,
sotsiaalpedagoog ja huvijuht);
- sügisest 3 uut õpetajat – Krista Kask (väikeklassi õpetaja), Maarika Kaalep
(muusika) ja Elena Kopylova (inglise keel 3–5-ndatele klassidele);
- sügisest täiskohaga huvijuht Vaili Talimäe.
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.
V Jooksev informatsioon
Anne ENDJÄRV:

-

-

28.08.2014 toimub 35-le õpetajale aktiivõppe meetodite koolitus, meeldimise
korral võimalus jätkata koostööd Avatud Meele Instituudiga;
sügisest on meil ettevõtliku kooli koordinaator Kaire Jõe, praegu on ta 2päevasel koolitusel;
palgafondi kokkuhoid toimub järgmiste kohtade arvelt – ei ole muuseumitöötajat,
parandusõppe õpetajat ja arendusjuhti ning 1 koristaja kohta täidab praegu
basseinikoristaja (bassein avatakse hiljem), ka huvijuhti ei olnud perioodil
26.04.2014–24.08.2014;
hoolekogu esindaja võiks tulla tervitama 1-ste ja 12-ndate klasside avaaktusele;
lastevanemate üldkoosolek toimub 10.09.2014 asemel 09.09.2014;
uudiskiri saab Stuudiumis olema ilmselt homme õhtuks;
staadioniprojekt jätkub;
koolis on umbes 426 õpilast (toimub pidev liikumine);
võimalik avada väikeklass, selleks vaja nõusolekut hoolekogult;
kuna avatakse väikeklass, ei jätku õpilasi, et saada ministeeriumi finantseering kahe
paralleelklassi jaoks 2. klassis, sest õpilaste arv selles klassis on piiripealne – vaja on
hoolekogu nõusolekut ühe suure klassi avamiseks.

OTSUSTATI: võtta eelnev informatsioon teadmiseks ja toetada Järve Gümnaasiumi
taotlust väikeklassi avamiseks ja ühe suure 2. klassi avamiseks 2014/2015. õppeaastal
õpilaste arvuga 31.
Koosolekule jõudis Eduard ODINETS.
VI Kohapeal algatatud küsimused
Eduard ODINETS: teen ettepaneku teha uue koosseisu hoolekogu koosolek 30.09.2014
kell 18. Päevakorras peab olema hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine, sekretäri
kinnitamine, tööplaani arutelu ja võimalusel selle kinnitamine, samuti jooksev
informatsioon kooli direktorilt.

Teet KORSTEN
Koosoleku juhataja

Anne PALMISTE
Koosoleku sekretär

