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INFO
Järve Kooli direktori kt on Stella Onkel ja õppejuhi kt on Jelena Kallavus.
02.06 on kutsutud tublid tegijad direktori vastuvõtule. Täpsem info Stuudiumist.
04.06 tähistame Eesti lipu päeva. Järve Kooli esindus osaleb Kohtla-Järve
Linnavalitsuse ees kell 7.00 toimuval sündmusel.
Viimane koolinädal on sisustatud erinevate tegevustega. Täpsem info edastatakse
Stuudiumis.
09.06 kell 18.00 Esilinastub traditsiooniline 54. rahvatantsupidu "Tantsides
virtuaalmaailmas".
10.06 tähistame Kohtla-Järve linna 75. sünnipäeva õuesõppe päevaga, mille
raames tutvutakse Kohtla-Järve linna ajalooga ja osaletakse viktoriinis.

11.06 on viimane koolipäev. Toimub pidulik klassijuhatajatund. Täpsem info
edastatakse Stuudiumis.
14.06 toimub õppenõukogu koosolek.
04.07 toimub võimlemispidu „Kingitus“. Järve Koolist pürgib peole 3.b klassi
võimlemisrühm.
Distantsõppe perioodil koju laenutatud sülearvutid ja tahvelarvutid tagastatakse
koolile.
Garanteerimaks koolivormi kättesaamine 1. septembriks, on vaja esitada tellimus epoe tellimiskeskkonda:
- vormivabrik.ee hiljemalt 18.06.21
- koolivorm.ee enne 28.06.21
Järve Kooli koolivormi statuut ja tellimise info on leitav SIIN
ÕPPEAASTA LÕPU INFO
Koolile kuuluv kapivõti tagastatakse hiljemalt 11.06 majandusjuhile. Suvevaheaja
perioodil peavad kõik kapid olema avatud ning tühjaks tehtud. Kapi kasutamise
õigus vaadatakse üle iga õppeaasta alguses, üldjuhul pikeneb see
heaperemeheliku suhtumise korral automaatselt.
Uue kapi taotlemiseks saatke augustis digitaalselt allkirjastatud vabas vormis
avaldus aadressile majandusjuht@jarve.edu.ee. Tutvu koolikappide kasutamise
korraga siin
Õpikute ja raamatute tagastamine toimub 7.06-17.06 Järve Kooli raamatukogus.
9. klasside lõpuaktus toimub 16. juunil kell 14.00 Järve Kooli staadionil vastavalt sel
hetkel kehtivatele kogunemiste tingimustele. Jälgige jooksvat infot Stuudiumis.
Klasside lugemisvara on kooli kodulehel leitav SIIN

PROJEKTID
2020/2021 KIK projekti „Lapsed looduses“ väljasõitude kohta on info SIIN
Ettevõtliku Kooli meeskond osaleb arenguprogrammi koolitustel ettevõtliku
koolikultuuri loomiseks.
Järve Kool osaleb Ida-Virumaa ettevõtlike koolide ühisprojektis „Enam kui üks päev
ettevõtjana“, mille käigus uuendatakse II kooliastme õppekava.
Järve Kool osaleb jätkuvalt Haridus- ja teadusministeeriumi pilootprojektis
"Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis".
ÕPPETÖÖ
Koolivaheaeg algab 14. juunil.
Täiendav õppetöö toimub:
-1.-8. klassid 7.06-11.06
-9. klassid 25.05-11.06
Vajadusel jätkub täiendav õppetöö augustikuus. Plaanid edastatakse Stuudiumi
vahendusel.
INFO JÄRGMISEKS ÕPPEAASTAKS
01.09 toimuvad kooliaasta ava-aktused.
Sügisel jätkavad tööd robootikaringid, tehnoloogiaring, fotoringid, tantsuringid,
spordiringid, bändiring ja päästering. Sügisel võib lisanduda ka uusi ringe.
Registreerumine ringidesse uuel õppeaastal avatakse augusti lõpus.
2021/2022. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;

3) III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.
MEELDETULETUSEKS
Kooli garderoobi ees pingil on õpilaste poolt jäetud esemeid - palun leidke oma
asjad!
Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks on koolis mitte töötavatel/õppivatel isikutel
koolimajja sisenemine keelatud.
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!

Meeleolukat suve!
Teie Järve Kool

