ÜLEVAADE
KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
TÖÖST (2012/2013. õppeaasta)
Ülevaateperioodil tegutses Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu Kohtla-Järve
linnavalitsuse 30. oktoobri 2012 korraldusega nr 882 kinnitatud koosseisus (muudetud
7.05.2013 korraldusega nr 339). Hoolekokku kuulusid ülevaateperioodil Arne Berendsen
(koolipidaja esindaja), Terje Bürkland, Teet Korsten (vilistlaste esindajad), Jane Skripitsõna
(õpilaste esindaja), Sirje Kivil (gümnaasiumiosa õpetajate esindaja), Raul Rõõmus kuni
7.05.2013, Maria Derbneva alates 7.05.2013 (põhikooliosa õpetajate esindajad), Anne
Palmiste, Heli Laidro (lastevanemate esindajad), Eduard Odinets (kooli tegevust toetava
organisatsiooni esindaja).
Aruandeperioodil toimus 7 hoolekogu koosolekut, neist üks elektrooniliselt. Kõikidel
koosolekutel oli tagatud kvoorum ning valdav enamus otsuseid on vastu võetud
konsensuslikult. Samuti osalesid hoolekogu liikmed võimaluste piires erinevatel
kooliüritustel.
Septembri 2012 koosolekul pikendati hoolekogu esimehe ja aseesimehe (Teet Korsten)
volitused, määrati hoolekogu esindajad kooli tervisenõukokku (Arne Berendsen) ja
atesteerimiskomisjoni (Teet Korsten). Kiideti heaks õppeaasta tööplaani ja ürituste
aastaplaani. Diskuteeriti söögivahetundide korralduse ja päevakava muutmise üle.
Arutati kooli 2013. aasta eelarvega seonduvat ning eelarveprioriteete, milleks on õppetööks
vajalike tehniliste tingimuste tagamine ja erinevad remonditööd. Eelarve projekti kiideti
heaks e-koosoleku vormis oktoobri alguses.
Oktoobri 2012 koosolekul kinnitati hoolekogu tööplaan 2012/2013. õppeaastaks, määrati
kõikidele teemadele vastutajad. Tööplaan on avalikustatud kooli võrgulehel. Lastevanemate
palvel nõuti direktorilt aru, kuidas toimitakse koolis juhul, kui mõni tund jääb ära, õpetaja
jääb ootamatult haigeks vms.
Detsembri 2012 koosolekul kommenteeriti ja kiideti heaks kooli palgajuhend ja
motivatsioonisüsteem ning põhikooli loovtööde koostamise ja hindamise juhend. Kinnitati
kooli projektitöö aruanne. Toetati Urve Kilgi kandidatuuri esitamist linna aukodaniku tiitlile.
Tunti muret peakoka puudumise üle koolisööklas.
Jaanuari 2013 koosolekul peatuti pikemalt linna gümnaasiumivõrgu reorganiseerimise
küsimusel. Kutsuti kohale ja kuulati ära haridusküsimuste eest vastutav aselinnapea. Pikalt
diskuteeriti täiesti eesti ja osaliselt eesti õppekeelega ühise gümnaasiumi loomise ohtude ja
võimaluste üle. Ühiselt tõdeti, et riikliku (finantsilise) survestamise tõttu muud varianti
eestikeelse gümnaasiumihariduse säilitamiseks linnas ei ole.
Kuulati ära direktor õpetajate palkade küsimuses. Teema püstituse põhjustas riigi otsus
rahastada põhikooliosa ja gümnaasiumiosa õpetajate palkasid eraldi. Kiideti heaks kooli
kodukorra muudatused, nt lisati lubamatute asjade loetellu mängukaardid. Alustati arutelu
gümnaasiumi õppekava üle, eraldi pöörati tähelepanu 2013/2014. õppeaastal pakutavatele
suundadele.

Lastevanemate poolt oli tõstatatud ja hoolekogu poolt läbi arutatud küsimus, milliseid
tegevusi võiks pakkuda õpilasele kehalise kasvatuse tunnis, kui ta on sellest vabastatud.
Ühiselt tõdeti, et õpilane ei pea ilmtingimata niisama õues passima, vaid talle võib usaldada
mõni (sporditeemaline) kirjatöö valmis teha.
Aprilli 2013 koosolekul kinnitati hoolekogu sekretär (Anne Palmiste). Kiideti heaks kooli
vastuvõtmise kord ning õpilastega peetavate arenguvestluste läbiviimise kord. Juhiti
klassijuhatajate tähelepanu, et arenguvestlusi võiks pidada ka heade tulemustega õpilastega.
Samuti kiideti heaks hariduslike erivajadustega õpilaste toetamise kord. Arutati gümnaasiumi
õppekava üldosa.
Õpilasesinduse esindaja tegi põhjaliku ülevaate õpikeskkonnast ja turvalisusest koolist
õpilaste pilgu läbi. Probleemideks on välja toodud mh tänavavalgustus kooli ümber,
logisevad käsipuud ja äratulevad parketiliistud, tunde segavad õpilased, distsipliin
garderoobis. Õpilasesindus on teinud hoolekogule ettepaneku õpilaskohtu moodustamiseks
koolis.
Juuni 2013 koosolekul kiideti heaks kooli sisehindamise kord. Arutati kodukorra ja
hindamise korra muudatusi, mh nt nõuet, et gümnaasiumiosas peavad kõik hinded positiivsed
olema. Samuti üleminekut kooliveeranditelt trimestritele ja koolilogoga päevikute kohustuse
ärajäämist. Pikemalt arutati õpilaste riietusega seonduvaid küsimusi, eriti kevad-suvisel
perioodil. Arutati koolitoitlustuse küsimusi. Üldiselt ollakse toitlustuse kvaliteediga rahul.
Kuulati ära direktori informatsiooni olukorrast koolipersonaliga. Määrati hoolekogu esindaja
(Heli Laidro) personalivaliku komisjonidesse. Samuti andis direktor ülevaate eelseisvatest ja
pakilisematest remonttöödest koolis ja selle ümber.
Õpilaste esindaja hoolekogus andis ülevaate õpilasesinduse tööst ning koolielu ja üritusi
puudutava küsitluse tulemustest. Arutati pikemalt õpilaskohtu loomise ideed, mis oleks
suunatud koolikiusamise küsimuste lahendamisele õpilaselt-õpilasele tasandil. Koolis võiksid
sellisteks puhkudeks olla tugiõpilased, kelle poole saab oma muredega alati pöörduda.
Hoolekogu kiitis taolise eneseregulatsiooni mehhanismi loomise.
Hoolekogu koosolekute protokollid on avalikustatud kooli võrgulehel.
Uuel, 2013/2014. õppeaastal on hoolekogul plaanis sama aktiivselt panustada erinevate kooli
tegevust reguleerivate dokumentide väljatöötamisse. Jätkame oma esindajate kaudu tööd
kooli erinevates otsustus- ja koostöökogudes. Jälgime kooli arengukavas püstitatud
eesmärkide saavutamist ja panustame selle töö õnnestumisse. Hoiame ennast kursis ning
operatiivselt reageerime arengutele linna gümnaasiumivõrgu küsimuses.
Eduard Odinets
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu esimees
12. september 2013

