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EELINFO
9. klasside lõpuaktus toimub 16.06.2021 kell 14.00 Järve Kooli aulas.
INFO
Täname tagasiside küsitluses osalejaid!
4.veebruaril alustab tööd eelkool. Õppetööd viivad läbi Kohtla-Järve Järve Kooli
õpetajad. Töö toimub eesti keeles. Kokkusaamised hakkavad toimuma kaks korda
kuus kell 17.00-18.00. Palume lapsele kaasa panna mugavad riided,
vahetusjalanõud ja pinal, kus on harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm,
käärid ja liim. Lapsevanem toob lapse kooli 10-15 minutit enne õppetöö algust ja
aitab lapsel garderoobis riietuda. Lapsevanem kannab maski ning järgib teisi
kehtivaid piiranguid. Pärast õppetöö lõppemist lapsevanemad ootavad oma lapsi
garderoobis, kuhu toob neid õpetaja. Eelkoolis õppimine on abiks kooliks
ettevalmistumisel, kuid ei taga õppekohta koolis. Küsimuste puhul võtta ühendust
õppejuhiga.
8. veebruarist kuni 14. märtsini toimuvad SA INNOVE üldhariduskoolide rahulolu- ja
koolikeskkonna küsitlused õpilastele koostöös Haridus- ja Noorteameti ja Haridus-

ja Teadusministeeriumiga (4.klass ja 8.klass). Isikustatud rahulolu- ja
koolikeskkonna küsitluses osalemiseks ootame lastevanemate nõusolekut kuni
05.02.2021.
Järve Kool tähistab 12.02 sõbrapäeva ja 16.02 vastlapäeva. Ürituste vormid
selguvad vastavalt hetkeolukorrale. Täpsem info Stuudiumist.
19. veebruaril toimuvad Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikud aktused:
-10.20 aktus 1.-4. klassidele
-11.25 aktus 5.-9. klassidele
Seljas on õpilasel pidulik riietus! Sel päeval on õpilaste lõunasöök piduliku laua
taga.
Veebruaris toimuvad koolitused õpetajatele erinevatel teemadel: aktiivõppe
meetodid ja ülevaade õppimisstrateegiatest ja õpimotivatsiooni olemusest.
Tutvu uuenenud soovitusliku lugemisvaraga 4.-6. klassile SIIN ja 7.-9. klassile SIIN
Jooksva kuu üritused leiad SIIT
Jaanuaris remonditi kabinetid 308 ja 404 ning 4. korruse vanu tumbasid
kaunistavad nüüd õpilaste tehtud uued teksadest katted. Ka 1. korruse fuajee saab
veebruari alguses esinduslikuma väljanägemise.
8. -12. märtsil toimub eesti keele nädal.
30. märtsil esitavad 8. klassi õpilased LOOVTÖÖ esialgse kirjelduse juhendajale.
9. aprillil toimub Moedemm. Täpsem info registreerimise ja sündmuse infoga tuleb
peagi.
14. aprillil kell 18.00 toimub Kohtla-Järve Kultuurikeskuses Järve Kooli 54.
rahvatantsupidu.

PROJEKTID
25.02.2021 toimub Noortekohtumised programmi Järve Kooli projekti „Sõprus“
esimene ettevalmistav kohtumine Räpina Ühisgümnaasiumis.
ÕPPETÖÖ
Koolivaheaeg algab 22. veebruaril.
12.03 pannakse välja 2. trimestri koondhinded.
2020/2021. õa aineõpetajad ja klassijuhatajad on kodulehel leitavad SIIN
2020/2021. õa konsultatsioonide ja järelevastamise ajad on leitavad SIIN
Koolivaheajad on leitavad kodulehel Õppetöö rubriigis
Huviringide toimumise ajad on leitavad SIIN
DOKUMENDID
Järve Kooli uuenenud kodukord on leitav SIIN
Järve Kooli uuenenud õppekava on leitav SIIN
MEELDETULETUSEKS
Kanna helkurit! Hommikul pimedas kooli tulles ja õhtul pimedas koju minnes on vaja
ennast helkuri(te) abil tänaval autojuhtidele nähtavaks teha.
Palume lastevanematel lapsi kooli tuues jälgida juba 21.09.2019 paigaldatud
märke, mis keelavad mõlemal pool Katse tn peatumise ristteest kuni ülekäigurajani.

Koolimaja on avatud tööpäevadel kell 7.30 – 21.00.
Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks on koolis mitte töötavatel/õppivatel isikutel
koolimajja sisenemine keelatud.
Kooli garderoobi ees on pingil õpilaste poolt jäetud esemeid - palun leidke oma
asjad!
Kodukord p 5.3 Koolis kui akadeemilises asutuses on õpilane puhtalt ja korrektselt
riides. Koolis kasutatakse koolivormi vastavalt hetkel kehtivale Järve Kooli
koolivormi statuudile.
Tavalistel koolipäevadel kannab õpilane Järve Kooli logoga polosärki ja pusa
(värvid valge, sinine ja laimiroheline), pidulikel puhkudel kannab õpilane koos valge
pluusiga koolivormi vesti või kardigani. Õpilane ei kanna koolis dressipükse,
lühikesi suve-/ranna- pükse, õlapaeltega toppi, nabapluusi, peas mütsi ega
kapuutsi. Järve Kooli koolivormi statuut ja tellimise info on leitav SIIN
Järve Kooli infot saavad kõik jälgida Facebooki lehel SIIN
Järve Kooli värskeid uudiseid kajastab veebipõhine ajaleht Coolileht SIIN
Järve Kool on leitav Instagramis, kontakt SIIN
SOOJA SÜDAME SAHTEL
MTÜ Meie Järve juures on avatud Sooja Südame Sahtel.
See on annetuskonto, kuhu kõik head inimesed saavad teha rahalisi kandeid.
Esialgne mõte tuli ühelt meie kooli õpetajalt ja eesmärgiks on võimaldada igal
kevadel vähemalt ühele meie kooli õpilasele osalemine klassiekskursioonil, millest
ta ilma selle toetuseta oleks sunnitud loobuma.
Annetusi saab teha a/a EE252200221055800306 MTÜ Meie Järve märgusõna:
ekskursioon. Samuti on võimalik toetada kooli raamatukogule uudiskirjanduse

ostmist, märgusõnaks: raamatud. Veel saab toetada rahvariiete õmblemist,
märgusõnaks: rahvariided. Ka kooli juubelit on võimalik toetada, märgusõnaks:
kooli juubel. Kõikide annetused on oodatud ja oleme juba ette tänulikud. Ajalisi ja
rahalisi piiranguid ei ole.
Suur- suur tänu annetajatele!

Head lumist talve!
Teie Järve Kool

