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1. Päevakorra kinnitamine
Direktori ettepanekul võetakse ära neljas punkt Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi
õpilasesinduse põhimäärus, kuna dokument on veel liiga toores, et seda arutada. Kokku lepiti,
et saab kinnitada õpilasesinduse põhimääruse järgmisel koosolekul 28. aprillil. Samal
koosolekul kinnitatakse ka kooli uus arengukava, saadakse ülevaade senise arengukava
täitmisest ning kuulatakse ära ülevaade õpilasesinduse tööst.
Päevakord kinnitati pakutud kujul, v.a punkt 4.
2. Kohtla-Järve Järve Kooli põhimäärus
Direktor tutvustas Järve Kooli põhimääruse projekti (protokollile lisatud). Kooli nime taotlus
on juba saadetud ning sümboolika elemendid jäävad samaks ehk kasutatakse ikka rukkilille ja
raamatut, aga kujunduse teeb firma ise. Kõik ülejäänud punktid põhimääruses lähtuvad
põhikoolist. Sinna on ka lisatud HEV-õpilased.
Arutati paragrahv 6 üle, mis sätestab õppetöö toimumise eesti keeles, kuna Kaire Viil pakkus,
et seal võiks ka ära mainida, et avalik suhtlus toimub samuti eesti keeles.
8. paragrahvis muudeti päevakava õppekavaks.
Põhimäärus on hoolekogu poolt kooskõlastatud.
3. Kohtla-Järve Järve Kooli vastuvõtmise kord

Direktor tutvustas vastuvõtmise korda (protokollile lisatud). Iseenesest mõistetav on, et
gümnaasiumisse enam vastu ei võeta. Põhikooli võetakse eelisjärjekorras Kohtla-Järvel
elavad õpilased. Toimuvad ka vestlused ning pärast maikuus ja juunis toimuvaid vestlusi
jagatakse õpilased rühmadesse.
Paragrahv 8 punktis 2 muudeti ära sõna koolivalmiduskaart. Paragrahv 6 punkt 2 võeti maha
ning ka 3. punkti sõnastust muudeti. Vastuvõtmise kord hakkab kehtima 1. septembrist.
Vastuvõtmise kord on hoolekogu poolt kooskõlastatud.
5. Gümnaasiumi 2018. a majandusaasta aruanne
Direktor tutvustas 2018. a majandusaasta aruannet (protokollile lisatud).
Majandusaasta aruanne info on teadmiseks vastu võetud.
6. Direktori muu informatsioon
Rahvatantsu pidu toimub 18. aprillil. Infopäevad gümnaasiumisse minevatele õpilastele
toimuvad 12., 13. ja 14. märtsil. Hakkame tegelema digipeegliga. Raamatukogu sisemine uks
võetakse maha ja tehakse sellest tuletõkketsoon, aga see on väga segane asi hetkel.
7. Kohapeal algatatud küsimused
Eduard Odinets refereeris Ülle Matsini ülevaadet riigigümnaasiumi loomise protsessist.
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