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EELINFO
9. klasside lõpuaktus toimub 20. juunil kell 14.00.
15. oktoobril 2022. a toimub Järve Kooli 100. aastapäev „ Sajandijagu head
haridust“ ning vilistlaste kokkutulek. Sinulgi on võimalus juubelipeo kordaminekusse
panustada. Kool on tänulik heade inimeste annetuste eest. Vabalt valitud summa
võib üle kanda MTÜ Meie Järve arvelduskontole EE252200221055800306, lisa
kindlasti juurde ka märksõna „juubelitoetus“.
Kohtla-Järve Järve Kooli 100. aastapäeva pileteid saad soetada Fienta keskkonnast.
8. oktoobrini k.a on pilet kuni 1971. aasta lõpetanutele 15 eurot ja nendest
noorematele lendudele 20 eurot. 8. oktoobrist kuni 15. oktoobrini on Fientas ja koolis
kohapeal „hilistele ärkajatele“ piletihind 30 eurot.

Aita luua lugu! Nagu aasta alguses välja hõikasime, kogume vilistlaste, õpetajate ja
õpilaste lugusid meie koolist. Koostasime küsimustiku, et oleks lihtsam mõtteid
jagada. Saad oma mälestuskillud kirja panna siin:
https://forms.gle/MGdxGqLsZ2eEHbkKA Jaga meiega nii palju, kui soovid.
INFO
09.-13.05 toimub teemanädal „Kultuur“, mis seotud filmiga.
24.05 kell 17.00 toimub koosolek tulevaste 1. klassi õpilaste lastevanematele.
27.05 toimub Moedemm „Lilled räägivad“. Täpsem kava päeva korraldusliku infoga
saadetakse registreerimisvormis edastatud kontaktaadressile.
1.06 lastekaitsepäeva kontsert. Täpsem info Stuudiumis.
03.06 kutsub direktori kt tublimad õpilased vastuvõtule.
Alates 21. märtsist avati Järve Koolis Ukraina sõjapõgenikest õpilaste klass. Ukraina
lapsed õpivad osaliselt koos meie õpilastega tavaklassis, osaliselt eraldi rühmades
ja/või Ukraina veebikoolis. Seisuga 06.05.2022 õpib Järve Koolis 37 Ukrainast pärit
õpilast. Täname kõiki häid annetajaid, kes aitasid Ukraina lapsi koolitarvetega.
Alates maikuust avanevad tagasiside küsitlused õpilastele ja
lastevanematele, et õppetöö protsessi ja koolikeskkonda veelgi parendada.
Jooksva kuu üritused leiad SIIT
PROJEKTID
KIK- projekti „ Lapsed looduses“ väljasõidud mais:
23.05- 5.b Elu soos
24.05- 5.a Elu soos

Maikuus toimuvad esimesed õpiränded Erasmus+ projekti raames „Digioskuste
arendamine klassiruumis“. Õpetajad sõidavad töövarjuks Türki, et jälgida
tehnoloogia kasutust õppetöös, ja Soome kursusele „Using technology in education
and distance education“.
ÕPPETÖÖ
06.05 on loovtööde esitamise tähtaeg koordinaatorile.
09.05-18.05.2022 kaitsmisettekande koostamine.
19.05 loovtööde kaitsmine.
26.05 9. klasside tutipidu.
27.05 9. klasside lõpukell.
Põhikooli lõpueksamite ajad on leitavad SIIN
2021/2022. õa aineõpetajad ja klassijuhatajad on kodulehel leitavad SIIN
2021/2022.õa konsultatsioonide ja järelevastamise ajad on leitavad SIIN
Koolivaheajad on leitavad kodulehel Õppetöö rubriigis
Huviringide toimumise ajad on leitavad SIIN
MEELDETULETUSEKS
Koolimaja on avatud tööpäevadel kella 7.30 – 21.00.
Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks on koolis mitte töötavatel/õppivatel isikutel
koolimajja sisenemine lubatud ainult kokkuleppel kooli töötajatega.
Kooli garderoobi ees pingil on 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

Päikselist kevadet!
Teie Järve Kool

