ÜLEVAADE
KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
TÖÖST (2013/2014. õppeaasta)
Ülevaateperioodil tegutses Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu Kohtla-Järve linnavalitsuse
29. oktoobri 2013 korraldusega nr 880 kinnitatud koosseisus (muudetud 28.01.2014 korraldusega nr
82). Hoolekokku kuulusid ülevaateperioodil Arne Berendsen (koolipidaja esindaja), Jaak Saar, Teet
Korsten (vilistlaste esindajad), Jane Skripitsõna kuni 27.01.2014 ja Triinu Teppe alates 28.01.2014
(õpilaste esindajad), Sirje Kivil (gümnaasiumiosa õpetajate esindaja), Maria Derbneva (põhikooliosa
õpetajate esindaja), Anne Palmiste, Heli Laidro, Jaana Leepkaln-Karpelin (lastevanemate esindajad),
Eduard Odinets (kooli tegevust toetava organisatsiooni esindaja).
Aruandeperioodil toimus 6 hoolekogu koosolekut, neist üks elektrooniliselt. Kõikidel koosolekutel oli
tagatud kvoorum ning otsused on vastu võetud konsensuslikult. Samuti osalesid hoolekogu liikmed
võimaluste piires erinevatel kooliüritustel.
Septembri 2013 koosolekul arutati kooli arengukava täitmist ning põhimääruse ja põhikooli õppekava
muutmist. Muuhulgas toetati ettepanekut jagada õppeaasta trimestriteks ning võtta kasutusele epäevik. Samal koosolekul kiideti heaks kooli asjaajamiskorra ja üldtööplaani alanud õppeaastaks.
Lisaks andis direktor aru eelmise õppeaasta üldtööplaani täitmisest.
Novembri 2013 koosolekul pikendati hoolekogu esimehe (Eduard Odinets) ja aseesimehe (Teet
Korsten) volitused, hoolekogu sekretäriks kinnitati taas Anne Palmiste. Samal koosolekul kiideti
heaks hindamise korra muudatused, mis on seotud trimestrite ja e-päevikuga. Heaks sai kiidetud ka
kooli 2014. aasta eelarve, mille prioriteetideks on kooliruumide esteetiliselt paremale tasemele
viimine ja IT-valdkond. Samuti kinnitati hoolekogu tööplaan 2013/2014. õppeaastaks, määrati
kõikidele teemadele vastutajad. Tööplaan on avalikustatud kooli võrgulehel.
Õpetajate ja koolipersonali valikukomisjonidesse määrati Heli Laidro ja Teet Korsten, kooli
tervisenõukogus jätkab Arne Berendsen, vanematekogus esindavad hoolekogu Anne Palmiste, Heli
Laidro ja Jaana Leepkaln-Karpelin. Info vahendamise eest vilistlastele ja vilistlastelt vastutavad Teet
Korsten ja Jaak Saar.
Veebruaris 2014 toimus hoolekogu elektrooniline koosolek, mille tulemusena kiideti heaks
pikapäevarühma avamist koolis.
Aprilli 2014 koosolekule kutsuti Kohtla-Järve abilinnapea Niina Aleksejeva, et arutada
riigigümnaasiumi loomisega seotud küsimusi. Abilinnapea sõnul luuakse linnavalitsuse ning Haridusja Teadusministeeriumi läbirääkimiste tulemusena riigigümnaasium linna Järve osas Spordi tn 2
hoonesse ning alustab tööd 2016/2017. õppeaastast. Riigigümnaasiumis asuvad õppima linna kõik
gümnasistid sõltumata ema- või kodukeelest või põhikooli õppekeelest.
Hoolekogu liikmed esitasid abilinnapeale hulga küsimusi, mis puudutasid nii õppekeelt, asukoha
valikut, transpordivõimalusi, konkureerimist Jõhvi riigigümnaasiumiga õpetajate ja õpilaste pärast,
kui ka aineõpetajate olemasolu ning nende jagamist Järve põhikooli ja gümnaasiumi vahel.
Samal koosolekul vaadati läbi kooli kodukorra ja palgakorralduse muudatused. Samuti tutvustas
direktor linnavalitsuse kinnitatud 2014. aasta eelarve, milles inventari jaoks on 0 eurot ning ürituste
jaoks on samuti 0 eurot. Enamuse Terviseameti ettekirjutuste täitmine on edasi lükatud, ka aastatesse
2017 ja 2018.
Samuti kõlas koosolekul ettepanek avada koolis keelekümblusklassid, et tuua algkooli rohkem lapsi,
ning mis annaks võimaluse enamusel vene ema- või kodukeelega õpilastel koos ühes klassis õppida.

Juuni 2014 koosolekul arutati hariduslike erivajadustega (HEV) lastega tehtavat tööd. Vastava
aruande tegi kooli HEV-koordinaator. Tõsteti üles individuaalsete õppeplaanide küsimust, andekate
õpilaste arenguvõimalusi ning ka seda, kas kõik õpetajad rakendavad oma töös HEV-põhimõtteid.
Samal koosolekul vaadati üle õpetajate ja koolipersonali palkadega seotud küsimusi ning olukorda
töötajatega üldiselt. Puudusid klassiõpetaja, huvijuhti psühholoog, inglise keele õpetaja ja
muusikaõpetaja.
Vaadati üle olukorra toitlustamisega ning tõdeti, et viimasel ajal asjad on oluliselt paranenud, lapsed
söövad hästi ning söögi kvaliteet on hea. Jätkatakse järelejäänud toidu pakkumist pärast tunde.
Õpilasesinduse esindaja tegi põhjaliku ülevaate õpikeskkonnast ja turvalisusest koolist õpilaste pilgu
läbi. Keskkonna osas on suhted nii õpilaste-õpetajate kui õpilaste endi vahel paremad, kooli ruumides
on hea olla, ruumid on head ja puhtad. Positiivne on see, et koolivägivalda märgatakse, sellele
reageeritakse ja suudetakse peatada.
Samuti tegi õpilaste esindaja ülevaate õpilasesinduse tööst. Töö on pisut soiku jäänud, kuna
õpilasesindusel pole tugipunkti ja toetust, sest huvijuht on tihti vahetunud ja viimasel ajal pole teda
üldse. Miinuseks on vähene aktiivsus, vaja oleks rohkem õpilasi kaasata.
Augusti 2014 koosolekul vaadati üle arengukava eesmärkide täitmist. Õppekava eesmärkide osas ei
avatud sisekaitsesuunda, saksa keel lõppes ära, on vähenenud kursuste arv gümnaasiumis,
parandusõpet ei toimu, kuid jätkub koostöö Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžiga, eesti keele
tugiõpe, eesti keele õpe koolieelikutele, pikapäevarühm. Koolitraditsioonid jätkuvad:
rahvatantsuringid, kooli tantsupidu, perepäevad, tervisepäevad, kooli aastapäev. Huviringide arv on
suurenenud, kuid siiski võiks olla rohkem.
Õpikeskkonna tingimuste osas on saadud tuletõkkeuksed, uue ilme on saanud IV korrus, võimla
põrand on korda tehtud, õpetajate tuba ja direktori kabinet on kolinud, samuti majandusjuhataja,
remonditud 4 õppekabinetti, muretsetud mööblit klassiruumidesse, lukustatavaid kappe muusikklassi,
tehnikat, õppevahendeid, samuti sööklainventari.
IKT valdkonnas on peaaegu kõik klassiruumid (puudu on kahes) varustatud projektoriga, vahetatud
arvuteid, paigaldatud optiline kaabel, saadud täiendavaid WiFi ruutereid, uuendatud serveri ja
võrgulehe tarkvara, saadud uusi dokumendikaameraid, digitahvleid, uus paljundusmasin on õpetajate
toas. U-Board´id võiksid leida aktiivsema kasutuse.
Enne õppeaasta algust vaadati taas olukorda koolipersonaliga. Olukorda võib pidada rahuldavaks,
kuigi konkurssidega on olnud probleeme. Kooliperega on liitunud uued väikeklassi õpetaja,
muusikaõpetaja, inglise keele õpetaja, huvijuht. Kokku on koolis 54 õpetajat.
Hoolekogu koosolekute protokollid on avalikustatud kooli võrgulehel.
Uuel, 2014/2015. 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.
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