KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
ARUANNE (2010/2011. õppeaasta)
Vastavalt haridusministri 22. juuni 2000 määruse nr 19 „Kooli hoolekogu tegutsemise kord“
paragrahvile 6 esitab kooli hoolekogu tegevusaruande kooli lastevanemate üldkoosolekule ja
linnavalitsusele heakskiitmiseks.
Käesolev aruanne hõlmab Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu tegevust 2010/2011 õ/a-l.
Aruandeperioodil kuulusid hoolekokku Erika Kruup, Lüüli Kübarsepp, Eha Koppelmaa, Teet Korsten,
Ülla Toomjärv, Raul Rõõmus, Arne Berendsen, Jüri Utt ja õpilasesinduse poolt Triin Rannamaa.
2011-st aastast asendusid uute hoolekogu liikmetena Terje Bürkland ja Sirje Kivil.
Aruandeperioodil toimus 4 hoolekogu koosolekut: 08.september.2010, 04.november 2010 ja 27.aprill
2011.
8. septembri 2010 koosolekul kuulati kooli direktori ülevaadet valmisolekust õppetöö alguseks.
Positiivne see, et sel aastal alustasid õpinguid esimeses klassis kaks klassikomplekti, eelmistel aastatel
oli selleks üks klass. Osaliselt on ka puudusi õppekava õpetajatega komplekteerimiseks, aga on leitud
võimalus teha selles osas koostööd Jõhvi Gümnaasiumi õpetajatega.
Pöörati tähelepanu: Endiselt õpetajatel mure autode parkimisega kooli hoovi, millega piiratakse
õpilaste ohutu liikumine kooli territooriumil, puudub transpordi liikumist reguleeriv liiklusmärk.
Pesuruumid ja wc-d remontimata. Lastel puudub võimalus pesemiseks pärast kehalise kasvatuse tundi.
Staadionil tegevused reguleerimata, võõraste seal viibimisega pole võimalik läbi viia kooli kehalise
kasvatuse õuetunde.
Hoolekogu esimees andis tagasiside visiidi kohta linnapea juurde, kus esitati kooli probleemid Hr
Jevgeni Solovjovile. Vastuseks saadi teadmine, et linnal raha pole, aga tualettide remondiks, vastavalt
kooli poolt esitatud eelarvele, leitakse vahendid alles suvel 2011. Terve aasta tuleb lastel kannatada
probleeme hügieeni järgimisega seoses kehalise kasvatuse tundide järgselt vajaliku pesemisvõimaluse
leidmisega. Kooli staadioni osas, mille kohta oli koostatud projekt maksumusega 135 000 krooni,
millega muudetaks staadion ja sportimisvõimalused lastele kaasaegsemaks ning mille raames saaks
kooli staadion ka piirdeaia turvalisemaks kehalise kasvatuse tundide läbiviimsieks, peab siiski ootama
vahendite leidmist.
4. novembri 2010 koosolekul andis õppealajuhtataja Kristel Tamm andis ülevaate õppeprotsessist.
Hoolekogu võttis teadmiseks, et paranenud on kooli tundide külastatavus, probleemideks aga vanad
arvutid, esitlustehnika ja viimase nädala jooksul kaks köögis rivist välja läinud katelt, mis raskendab
laste toitlustamise. Tekkinud olukorra kannab direktor linnavalitsusesele ette kui avarii olukorra, et
leida vahendeid keerulöise olukorra lahendamiseks. Hoolekogu poole esitatud direktorile vajadus
tutvustada kooli keerulist majanduslikku olukorda ja selle lahendamise vajadust.
Direktor teavitab hoolekogu selles, et on esitanud linnavalitsuele kava vajadustest (fassaadi remont,
õppemaja remont, valgustus, staadion jne), kuid linna esindajate poolt ole vastust tulnud.
Endisel hoolekogu nõudmine: Direktor poolt vajalik teha arengukava (selle tegemisest juttu juba
mitmetel hoolekogu koosolekutel, asi pole liikunud). Kalmer Puul lubas nn kondikava koostada 18.
11. 2010. kuupäevaks.
Tegemata on samuti üldtööplaan, mille direktor lubas esialgu nn kondikava valmistada 11. 11. 2010.
kuupäevaks.
Direktor lubas anda välja ka käskkirja sisehindamise organiseerimise kohta 08.11.2010.
kuupäevaks.
Töölepingute lisad seoses palgamuutustega sõlmimata 3-4 töötajaga (direktori andmed), vaja
kiiresti sõlmida ja näidata seal tegeliku sõlmimise kuupäev (Tamm). Tegemata eelmised nõudmised:
kooli hoovis parkimise kord, sissesõidu juurde liiklusmärk jne
Hoolekogul kuulati ära õpilasesinduse poolt volitatud esindaja ettekanne tööplaanist, mis sai
hoolekogu poolt positiivse hinnangu, soovitati veel noortele teemat tööst suitsetajatega (eelmistest
koosolekutes teadaolevalt on suitsetajate õpilaste hulk koolis suur).

Hoolekogu koosolekul arutati vajadust ja võimalust viia kool linna alluvusest riigi alluvusse, seoses
linna poolt vähese huvi ja abi osutamisega kooli toimetulekuks, seda isegi hädavajalike probleemide
lahendamisel. (liiklusmärk paigaldamata, augud remontimata, pesemisruumid avariiolukorras, köögi
avariiolukord, suurem osa õppeprotsessi kaasajastamisega seotud kooli vajadusi rahuldamata jne).
27.aprill 2011 koosolekul esitati järgmised probleemid: õpilastel puuduvad ( algklassid) hügieeniharjumused: Duširuum on kinni ja tüdrukute riietusruum ülerahvastatud. Õpilastel pole
pesemisharjumust pärast kehalise kasvatuse tundi. Sööklas ei pesta käsi enne sööki – va algklassid.
Vajadus eesti keele õpetaja järele.
Positiivne: Kooli abituriendid on kiitust väärt – koguni 5 kulda ja 2 hõbedat pälvitakse tänavu.
Vaatamata direktori vahetusele ei edene asjad kooli arengukavaga!!!!
Hoolekogu liikmed tutvusid HTMle eitatud sisehindamise aruandega – koos ministeeriumipoolsete
parandustega. Aruanne liiga üldsõnaline. Soovitused aruannet täiendada, lisada konkreetsed
indikaatorid erinevate tegevuste hindamise osas.
Kooli juhtkonda teavitada, et Kooli põhimäärus on esitatud linnavolikogule kinnitamiseks ilma
hoolekoguga kooskõtasrtama. Põhjus kooskõlastamata jätmises, et kooskõlastamiseks esitati
hoolekogule liiga lühike tähtaega, mis ei andnud võimalust dokumendiga tutvumiseks ja ettepanekuid
teha. Ka kooli õpilasesinduse ettepanekuid ei ole selles piisavalt arvestatud.
Põhimäärust pole siiani hoolekogu poolt kinnitatud – seega on see õigustühine.
Koosolekul arutati ka järjekordselt edasist kooli arenguvõimalust ja kooli riigikooli staatusesse
taotlemist. Leiti, et ettepanek selleks peaks olema algatatud, arutatud ja tõstatatud kooli enda poolt.
Hoolekogu poolt otsustati esitada uue kooli direktori valimise komisjoni esitada Teet Korsten ning
sellekohane ettepanek esitati Kohtla-Järve Linnavalitsusele.
Hoolekogu koosolekute protokollidega täpsemaks tutvumiseks on võimalik külastada Kohtla-Järve
Järve Gümnaasiumi kodulehte
Erika Kruup
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi
Hoolekogu esimees.

