Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi
hoolekogu koosoleku protokoll
Kohtla-Järve, 31. märts 2010
Algus kell 18.20, lõpp kell 21.00
Koosoleku juhataja: Erika Kruup
Protokollija: Triin Rannamaa
Võtsid osa: Lüüli Kübarsepp, Eha Koppelmaa, Ülla Toomjärv, Teet Korsten, Raul Rõõmus, Jüri Utt
Puudus: Arne Berendsen
Kutsutud: Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi direktor Kalmer Puul
Kinnitati järgmine päevakord:
1. Järve Gümnaasiumi hoolekogu esimehe valimine
2. Järve Gümnaasiumi 7.a ja 8. a klassi täituvuse ülemise piirnormi kinnitamine õppeaastaks
2009/2010 – nõusoleku andmine.
3. Kooli 2010. aasta eelarvest
4. Kooli turvalisuse küsimused, vastuvõetud abinõud, nende rakendus, tulemused.
5. Muud küsimused

I. Järve Gümnaasiumi hoolekogu esimehe valimine
Ettepanekud: Erika Kruup tegi ettepaneku valida esimeheks Jüri Utt, kes keeldus kandideerimast.
Teet Korsten tegi ettepaneku valida esimeheks Erika Kruup.
Hääletamine: 7 poolthäält, 1 erapooletu.
Otsutati: Hoolekogu esimeheks valida Erika Kruup.

II. Järve Gümnaasiumi 7.a ja 8. a klassi täituvuse ülemise piirnormi kinnitamine
õppeaastaks 2009/2010 – nõusoleku andmine.
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 3. novembri 2009. a korraldus nr 1077 "Järve Gümnaasiumi 7. a ja 8. a
klassi täituvuse ülemise piirnormi kinnitamine õppeaastaks 2009/2010" oli vastuvõetud ilma
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu nõusolekuta, rikkudes põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 25 lg 1². Seega nimetatud korraldus ei ole HMS § 54 kohaselt õiguspärane.
Linnavalitsuse istungil 16. märtsil 2010.a tunnistati nimetatud korraldus kehtetuks.
Otsustati: Anda nõusolek klasside täituvuse ülemise piirnormi tõstmiseks.

III. Kooli 2010. aasta eelarvest
Kuulati: direktor Kalmer Puuli, kes andis ülevaate kooli 2010. aasta eelarvest, mis on oluliselt
väiksem 2009. aasta eelarvest. Raha ei eraldata investeeringute ja remondi jaoks.
Raul Rõõmus juhtis tähelepanu asjaolule, et õpetajatel on erinev töökoormus, kuid palk sama.
Ettepanek: Vaadata üle õpetajate töökoormus ning vajadusel teha korrektiive.
Tunti huvi, mis on saanud staadioni renoveerimise projektist. Direktor väitis, et see jäi esimesena
joone alla.
Tehti ettepanek kooli ümber aia ehitamiseks. Direktori sõnul tuleb projekt ümber teha.

Tunti muret, et kooli staadionit kasutavad teiste koolide õpilased, kes segavad tundi, samuti
puuduvad mõnel asutusel leping kooliga staadioni, aula ja spordisaali kasutamiseks. Rendisumma
on liiga väike, kulud on suuremad kui tulud.
Ettepanek: Kool peab prioriteedid paika panema.
Järgmiseks korraks: Direktor Kalmer Puul teeb ülevaate, kellel on lepingud kooliruumide
kasutamiseks, kellel puuduvad ning missugused on lepingu tingimused.

IV. Kooli turvalisuse küsimused, vastuvõetud abinõud, nende rakendus, tulemused.
Antud päevakorra punkt jäi arutelust välja.

V. Muud küsimused
Tunti huvi, millal valmib kooli arengukava ja kes seda koostavad. Direktori sõnul koostab
arengukava kool, direktor teeb põhimaketi. Pöörati tähelepanu asjaolule, et direktor lubas
arengukava esitada hoolekogule juba sel koosolekul, kuid arengukava pole.
Raul Rõõmus pööras tähelepanu poiste riietusruumides ja tualettides valitsevale olukorrale. Koolil
remondiks raha ei ole.
Teet Korsten soovis teada, kuhu läheb kapirendist saadav tulu, kui palju on koolis kappe.
Järgmiseks korraks: Informatsioon kappide kohta.
Õpetajatele valmistab muret asjaolu, et hommikul, kui lapsevanemad lapsi kooli toovad, sõidab
koolihoovist läbi palju autosid.
Otsustati: uurida, kas on võimalik sissesõidu väravasse paigaldada liiklusmärk, mis lubab sissesõitu
ainult valdaja loal.
Pärast kooliukse lukustamist kella 8.15 kuni 13.00 on õpilased suitsetama hakanud tualett- ja
riietusruumides. Direktor väitis, et politseinikult on küsitud nõu, samuti käivad õpetajad
kontrollimas.
Otsustati: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 12. mail 2010 kell 18.00.

Erika Kruup
Koosoleku juhataja

Triin Rannamaa
Protokollija

