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Kinnitati järgmine päevakord:
1 Järve Gümnaasiumi 5. klassi täituvuse ülemise piirnormi kinnitamine õppeaastaks 2009/2010 –
direktor Kalmer Puul
2 Hetkeseis kooli pedagoogilise kaadriga, vajadus uueks õppeaastaks – direktor Kalmer Puul
3 Hetkeseis kooli õpilaskonnaga – direktor Kalmer Puul
4 Informatsioon gümnaasiumi lõpetajatest – direktor Kalmer Puul, Ilme Hallik
5 Kooli eelarvest – direktor Kalmer Puul
6 Muud küsimused:
• kodukorrast, kooli logoga päevikust
• uuest PGS-st
• söökla – Ilme Hallik
• joogiveeautomaadid
7 Kohapeal algatatud küsimused
1. Järve Gümnaasiumi 5. klassi täituvuse ülemise piirnormi kinnitamine õppeaastaks
2009/2010
KUULATI: Kooli direktor teatas, et õppenõukogus arutlusel olnud ettepanek liita 2009/2010
õppeaastal 5. klass üheks ei leidnud vastuväiteid. Küsimus tõstatati põhjusel, et kõnealuste klasside
täituvus on madal: praeguses 4a klassis õpib 12 õpilast ja 4b klassis 16 õpilast. Tõdeti, et õpetajatele
võib korraga nii suure hulga lastega tegelemine koormavaks osutuda, ent finantsilistel kaalutlustel
on klasside liitmine põhjendatud.
ETTEPANEK: pidada antud küsimuses läbirääkimisi ka lapsevanematega.
OTSUSTATI:
anda nõusoleku 2009/2010 õppeaastal 5. klassi õpilaste arvu piirnormi
suurendamisele 28 õpilaseni.
2. Hetkeseis kooli pedagoogilise kaadriga, vajadus uueks õppeaastaks
KUULATI: Kooli direktor informeeris, et hetkel töötab koolis 44 õpetajat, kellest valdav enamik on
kvalifitseeritud. Probleemiks on endiselt osa pedagoogide puudus: vajatakse eesti keele,
matemaatika, algklasside ja poiste tööõpetuse õpetajat, samuti vajab kool huvijuhti ja
info/projektijuhti. Algatatud on konkurss vakantsete kohtade täitmiseks.
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks; koolijuhil tegeleda vabade ametkohtade täitmisega.
3. Hetkeseis kooli õpilaskonnaga
KUULATI: Järve Gümnaasiumis õpib 462 õpilast, kellest 348 põhikoolis ja 114 gümnaasiumis.
Koolist on 2008/2009 õppeaastal lahkunud 18 ja juurde tulnud 5 õpilast, mis on võrdluses eelmise
õppeaasta andmetega positiivsem tulemus. Eelduste kohaselt avatakse uuel, s.o 2009/2010

õppeaastal üks 1. klass (maksimaalselt 24 õpilast) ja üks 10. klass (maksimaalselt 36 õpilast). Kooli
direktor teatas, et 7. mail 2009 toimub lahtiste uste päev algklassidele.
Lüüli Kübarsepp: Miks pole Järve Gümnaasiumis 0. klassi, mis aitaks lastel koolimiljööga
edukamalt harjuda?
Kalmer Puul vastas, et küsimus olla arutlusel olnud ka õppealajuhatajatega. Leiti, et selleks puudub
reaalne vajadus, kuna koolieelikud saavad lasteaias piisavalt hea ettevalmistuse. Samas oleks 0.
klassi olemasolu tarvilik keelekümblusrühmades olevate laste edukamaks hakkamasaamiseks.
OTSUSTATI: võtta informatsioon teatavaks ja küsimus 0. klassi avamise kohta võtta uuesti
arutlusele 2010/2011 õppeaasta planeerimisel.
4. Informatsioon gümnaasiumi lõpetajatest
KUULATI: Ilme Hallik tegi lühikese ülevaate abiturientide kirjanditeemade valikutest. Kooli
direktor teatas, et lõpuaktus leiab aset 20. juunil kell 14.00. 2008/2009 abiturientidest lõpetab üks
õpilane kuld- ja üks hõbemedaliga. Arutati kingituste küsimuse üle.
ETTEPANEK: jätkata tava hoolekogupoolsete kingituste näol.
OTSUSTATI: hoolekogu teeb ka sel õppeaastal koolilõpetajatele personaalsed kingitused, mille
finantseerivad Arne Berendsen ja Eduard Odinets.
5. Kooli eelarvest
KUULATI: 1.03.2009 linnavolikogu otsusega piirati kooli kulutusi kuni uue, mai keskpaigas
kinnitatava eelarve vastuvõtmiseni. Kärpeid tehti majanduskulude, transpordi, infotehnoloogia,
väiksemal määral õppevahendite ja õpilasürituste vallas.
OTSUSTATI: võtta informatsioon teatavaks.
6. Muud küsimused:
• Kodukorrast, kooli logoga päevikust – klassijuhatajad on pöördunud hoolekogu liikmete poole
küsimusega kooli logoga päeviku vajalikkusest, teatades, et on lapsevanemaid, kes selle
kasutamist ei poolda; leiti, et kooli logoga päevik on odavam variant vanematele, samuti tähtis
dokument lapsele endale ning selle kasutamine on sätestatud Järve Gümnaasiumi
kodukorrareeglites. Hoolekogu pooldas kooli logoga päeviku säilitamist.
• uuest PGS-st – arutelu gümnaasiumi ja põhikooli eraldamise ideest kahte eraldiseisvasse
asutusse
• söökla – Ilme Hallik tundis muret koolitoidu tervislikkuse pärast; koolilõuna vastavus
kehtestatud normidele on vahel olnud puudulik. Ilme Hallik teatas õpilaste ettepanekust uurida,
küsitleda, kirjutada artikkel ja kooskõlastada ettepanekud medõe ja direktoriga koolitoidu
menüü muutmise küsimustes. Otsustati teemat edaspidi hoolekogus käsitleda ja kiideti õpilaste
ettepanek heaks.
• Joogiveeautomaadid – tõdeti, et kraanivee joogikõlbmatuse tõttu vajab kool rohkem
joogiveeautomaate. Teema juurde pöördutakse tagasi uuel õppeaastal.
7. Kohapeal algatatud küsimused
• Teet Korsten teatas, et sai ühelt endiselt Järve Gümnaasiumi õpilaselt kirja, milles pakuti
noortele tasuta dokumentaalfilmide näitamist koolis, et laiendada õpilaste silmaringi. Kalmer
Puul kinnitas, et projekti elluviimiseks on koolil kõik vahendid olemas. Teet Korsten pakkus, et
esimene seanss võiks toimuda enne suvevaheaega ning lubas ürituse elluviimisel igakülgset abi
osutada. Hoolekogu kiitis ettepaneku heaks.
• Eduard Odinets tegi ettepaneku kutsuda vajadusel järgmine hoolekogu koosolek kokku 17.
juunil 2009. Vajaduse puudumisel toimub järgmine koosolek uuel õppeaastal.
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