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1. Päevakorra kinnitamine
Hoolekogu kinnitas päevakorra.
2. Kohtla-Järve Järve Kooli arengukava
Direktor oli eelnevalt arengukava hoolekogule tutvumiseks saatnud. Tekkinud küsimusi
arutati.
Eduard Odinets edastas hoolekogule Kaire Viili poolt tõstatatud küsimused, sealhulgas kooli
turundamine, õpetajate värbamine, eestikeelsete arenguvestluste muukeelsetele
lastevanematele arusaadavaks tegemine jne. Direktor vastas omapoolsete kommentaaridega
ning hoolekogu võttis teadmiseks.
Eduard tõi ka esile, et arengukavas võiks olla hoolekogu roll ja ülesanded rohkem välja
toodud. Direktor ootab ettepanekuid.
3. Ülevaade õpilasesinduse tegevusest
Liis Teppe andis ülevaate ÕE tegevusest ja rääkis, mida on tehtud sellel õppeaastal, näiteks
perepäev, halloween , sõbrapäev ja moedemm.
4. Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus
Liis Teppe tutvustas õpilasesinduse põhimääruses tehtud muudatusi. Direktori 1,5 aastat
tagasi huvijuhile ja eelmisele ja ka praegusele ÕE-le tehtud ettepanekut – valida ÕE liikmed

juba õppeaasta lõpus, et need septembris saaks kohe tööle hakata – ei olnud ÕE põhimääruses
arvestatud. Seoses sellega võttis hoolekogu vastu otsuse, et õppeaasta lõpuni kehtib praegune
määrus ja augustis kinnitatakse uus põhimäärus, mis on mõeldud põhikoolile.
5. Direktori jooksev informatsioon
Muu informatsioon: 7. mail kokkusaamine riigigümnaasiumi direktoriga, digipeegel, ITarengukava mai esimesel poolel, Tulevikukooli projekt, jooksev remont jne.
Hoolekogu võttis teadmiseks.
6. Kohapeal algatatud küsimused
Merli Palmik küsis, kuidas tasustatakse lahkuvate õpetajate uurimis- ja loovtööde
juhendamist. Direktor kinnitas, et kõik tehtud tööd saavad tasutud.
Kuna vahepeal olid probleemid toitlustamisega, millele lapsevanemad tähelepanu pöörasid,
siis tundis Eduard huvi, kuidas on praeguseks olukord lahenenud. Direktor selgitas praegu
kehtivat korda sööklas.
Järgmine koosolek 29. augustil 2019.
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