Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi
hoolekogu koosoleku protokoll
28.01.2009
Algus kell 18.00
Lõpp kell 20.00
Koosoleku juhataja : Eduard Odinets
Protokollija : Lüüli Kübarsepp
Võtsid osa : Ilme Hallik, Arne Berendsen, Kaire Jõe, Lüüli Kübarsepp, Eduard Odinets,
Puudusid: Teet Korsten, Jüri Utt, Ülle Melders
Kutsutud: direktor Kalmer Puul
Koosoleku päevakord :
1. Päevakorra kinnitamine
2. Järve Gümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise korra muutmine
– direktor Kalmer Puul
3. Lastele hinnete panemisest – Lüüli Kübarsepp
4. Laterna paigaldamisest koolihoovi – direktor Kalmer Puul
5. Kohapeal kerkinud küsimused
1. Päevakorra kinnitamine
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
2. Järve Gümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise korra muutmine –
direktor Kalmer Puul.
Arutati Kohtla-Järve Linnavalitsuse pöördumist kooli hoolekogu poole seoses diskrimineeriva
punktiga kooli vastuvõtmise korras, kuna vana määrus nägi ette ainult eesti keelt valdava
lapse vastuvõtmist kooli.
Otsustati: Nõustuda Linnavalitsuse ettepanekuga teha määruse muudatus.
Arutati gümnaasiumisse vastuvõtmise korda.
Leiti, et peaks olema mingi latt, keskmine hinne, milleni küündivad õpilased võetakse vastu
gümnaasiumi.
Otsustati: Teha ettepaneku arutada keskmise hinde suurust ja selle kehtestamise vajalikkust
gümnaasiumi astumisel õppenõukogus ja teha siis otsus 18. veebruaril toimuval hoolekogul.
Seda juhul, kui õppenõukogu nõustub hoolekoguga.
3. Lastele hinnete panemisest – Lüüli Kübarsepp
Lastevanematel on olnud pretensioone erinevate õppeainete hindmaissüsteemi kohta, millega
on pöördutud arusaamatusest hoolekogu liikme L. Kübarsepa poole.
Otsustati: Soovitada arusaamatuste vältimiseks ja õiguse jaluleseadmiseks pöörduda koheselt
aineõpetaja poole. Laps võib õpetajaga hinde õigsuses läbirääkimisi pidada. Õpetajaga
kokkulepet saavutamata võib hinde õigsus vaidlustada kirjalikult 10 päeva jooksul hindest
teada saamise päevast alates, pöördudes direktori poole avaldusega.
4. Laterna paigaldamisest koolihoovi – direktor Kalmer Puul
Tõdeti, et vajatud laternaposti esialgu koolihoovi ei tule. Linnavalitsuse esindaja Arne
Berendsen vastas sellele küsimusele pädevalt. Kõik koolimaja territooriumil asuvad vanad

betoonist elektripostid asendatakse uute metallpostidega ja elektrisüsteem läheb linna
haldusesse ja selle valgustuse eest tasub edaspidi samuti linn.
5. Kohapeal kerkinud küsimused :
* Kuulati ära direktori informatsiooni koolist lahkunud ja juurde tulnud õpilaste kohta 2008. a
detsembri seisuga. Kooli 474 õpilasest on 64,2% eesti kodukeelega peredest, 18,3% vene
kodukeelega peredest, 17,5% segaperedest.
* Direktor avaldas kahetsust, et suures osas ei ole laekunud raha kooli remondiks, näiteks
fassaadi remondiks.
* Hoolekogu arvates oleks soovitav sisse viia iseteenindamine toidu jagamisel koolisööklas.
* Õpetaja Ilme Hallik tundis muret, mis saab koolist, kui ei ole turvatöötajat. Tõdeti, et oleks
vaja sisse viia kord, et õpilased ei viibiks tundide ajal koolimajast väljas, ka vahetunni ajal
mitte. E. Odinets avaldas arvamust, et linnavalitsus peaks eraldama raha kooli valveks.
* Õpetaja Kaire Jõe tundis muret joogivee pärast koolis, kuna kraanivesi ei vasta joogivee
nõuetele. Tõdeti, et kolmes klassis on joogivee automaadid. Otsustati üles seada lihtsad
joogivee pudelite hoidikud ja tagada piisava joogivee hulk sööklas.
* Eduard Odinets tegi ettepaneku viia läbi hoolekogu järgmine koosolek 18.02.2009 kell
17.00 ühel päeval lastevanemate üldkoosolekuga, et saaks aru anda hoolekogu tööst ja
vajadusel valida uued hoolekogu liikmed.
Otsus: Järgmine koosolek 18.02.2009 kell 17, päevakorras on aruanne lastevanemate
koosolekule ning vajadusel arutelu gümnaasiumisse vastuvõtmise korra üle.
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