ÜLEVAADE
KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
TÖÖST (2016/2017. õppeaasta)
Ülevaateperioodil tegutses Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu Kohtla-Järve
linnavalitsuse 18. oktoobri 2016 korraldusega nr 1129 kinnitatud koosseisus. Hoolekokku
kuulusid ülevaateperioodil Valdor Ernits (koolipidaja esindaja), Jaak Saar (vilistlaste esindaja),
Kerttu Teppe (õpilaste esindajad), Sirje Kivil, Siim Abner (õpetajate esindajad), Siiri Bunder,
Kaire Viil, Indrek Puusepp (lastevanemate esindajad), Eduard Odinets (kooli tegevust toetava
organisatsiooni esindaja).
Aruandeperioodil toimus 6 hoolekogu koosolekut, neist üks elektrooniline. Kõik otsused on vastu
võetud konsensuslikult. Samuti osalesid hoolekogu liikmed võimaluste piires erinevatel
kooliüritustel.
Oktoobri 2016 koosolekul pikendati hoolekogu esimehe (Eduard Odinets) volitused.
Aseesimeheks valiti Siiri Bunder, hoolekogu sekretäriks kinnitati Kaire Viil.
Koosolekul peatuti hoolekogu poole pöördunud lastevanemate palvel pikemalt uurimis- ja
loovtööde korraldamisel koolis. Hoolekogu huvitas üldine korraldus, tööde maht, hindamine.
Samuti lastevanemate pöördumise tulemusena arutati koosolekul kooli administratsiooni tegevust
õpetamise kvaliteedi tagamisel ning järelevalvet õpetajate töö üle. Lisaks arutati kodukorra
mõningad muudatused, liikluskorraldust kooli ümbruses ja 2017. a eelarvet.
Samal koosolekul kinnitati hoolekogu tööplaan 2016/2017. õppeaastaks. Tööplaan on
avalikustatud kooli võrgulehel.
Detsembris 2016 toimunud e-koosolekul kiideti põhimõtteliselt heaks hindamise korra
muudatused, mis on seotud paberil tunnistuste väljastamisest loobumisega. Kuid samas palus
hoolekogu võimaldada vanematel, kes avaldavad selleks soovi, saada paberil tunnistused 4.–9.
klassis ka trimestri lõpus ning koolil luua selleks sooviavaldamise võimalus.
Jaanuari 2017 koosolekul tutvuti koolis korraldatud küsitluse tulemustega. 2015/2016. õa kevadel
küsitleti 4., 7. ja 11. klasside õpilasi. 2016/2017. õa sügisel küsitleti nende vanemaid (ka 1.
klasside lapsevanemaid) ja õpetajaid. Üldiselt on küsitletud lapsed ja nende vanemad koolieluga
rahul. Infot saadakse klassijuhatajalt, Stuudiumist, Facebookist. Õpilased käivad agaralt
huviringides. 5. klassis tundi veidi kiusamist, teistes klassides polnud sellega probleeme. 8. klass
polnud rahul toitlustamisega. Üldiselt 8. klasside õpilaste hinnangud olid madalamad kui 5. ja 12.
klassi omad. Nemad olid veidi rohkem rahulolematud. Õpetajad on üldiselt tööga rahul, välja
arvatud palgatingimused. Mõnel õpetajal on ka töökoha säilimise hirm, kuid hea õpetaja ei tohiks
Eestis kunagi tööta jääma.
Samal koosolekul arutati lastevanemate pöördumise järgselt temperatuuri küsimust koolis. Sooja
probleem on seotud tegelikult ventilatsioonimuredega, mida omakorda ei ole võimalik lahendada
ilma elektrisüsteemide kordategemiseta.
Hoolekogu liikmeid huvitas ka õpetajate tunnistamise süsteem koolis. Peale lisatasu on teisigi
tunnustamise võimalusi: tänukiri, linnapea vastuvõtule kutsumine, aasta kolleegi tiitel,
lemmikõpetaja tiitel, saavutuste tabelis ja Coolilehes äramärkimine, kuldsete käte galerii. Aga ka
hea sõna on võimalus tunnustada.

Märtsi 2017 koosolek oli pühendatud vanematekogus tõstatatud teemade käsitlemisele. Teemade
hulgas oli näiteks vene keele kasutamine suhtlemisel lastevanematega, mitteeristav hindamine
oskusainetes, nutisport ja pranglimine, hindamiskriteeriumide selgus, ringide mitmekesisus,
päeviku kohustuslikkus ja muud.
Samal koosolekul tutvustas kooli õpilasesinduse president esinduse tööd ja läbiviidavaid üritusi
ning direktor 2016. a majandusaastaaruannet. Arutati ka lastevanemate pöördumisi ohtlike
virtuaalsete mängude leviku ja hambaarsti teenuse kohta.
Mai 2017 koosolekul arutati gümnaasiumiosa õppekava muudatusi. Administratsiooni
ettepanekul nõustuti osa kohustuslike aineid muutmiseks valikaineteks. Enda poolt soovis
hoolekogu vähendada füüsika tunde sotsiaalrakenduslikus suunas ning täiendava eesti keele
kursuse sisseviimist gümnaasiumis. Mõlema suuna osas tegi hoolekogu ettepaneku viia
õppekavasse sisse eesti keele tugiõppe kursust.
Augusti 2017 koosolekul tegi kooli HEV-koordinaator ülevaate valdkonna arengutest,
suurimatest väljakutsetest koolis. Diskussiooni tekitas taas töö andekate õpilastega ning
võimalused aidata last, kes ise abi ei soovi ning kelle puhul ka vanemad ei tunne erilist huvi.
Direktor tegi ülevaate kooli arengukava täitmisest. Üldiselt on enamik tegevusi edukalt ellu
viidud, liigutakse kõigi püstitatud eesmärkide suunas.
Hoolekogu nõustus põhikooliosa õppekava muudatustega (ettevõtlusõppe sisseviimine 7. klassis
loodusainete arvelt) ning piirnormist suurema täituvusega klassidega 2016/2017. õppeaastal (5. ja
6. klass). Samuti arutas hoolekogu kooli hindamise juhendi muutmist seoses sõnalise hindamise
sisseviimisega algklassides. Muudatustega põhimõtteliselt nõustuti, kuid kuna lähiajal on neid
veel tulemas, siis otsustati jätkata arutelu järgmisel koosolekul.
Samal koosolekul puudutati turvalisuse küsimust koolis ja ettevalmistusi kooli 95. aastapäevaks.
Direktor tutvustas olukorda personaliga. Mõned õpetajad on lahkunud, kuid päris palju on uusi
juurde tulnud. Uued on õppejuht ja majandusjuhataja, vahetunud enamik köögipersonali.
Hoolekogu kinnitas palgakorralduse muudatusi, millega tasustatakse edaspidi tähtajalist
kvalifitseerimata õpetajat samadel alustel kvalifikatsiooniga õpetajaga.
Hoolekogu koosolekute protokollid on avalikustatud kooli võrgulehel.
Uuel, 2017/2018. 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.
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