KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
29.08.2019 KOOSOLEKU PROTOKOLL
Algus kell 18.05
Lõpp kell 20.40
Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Merli PALMIK, Ülle PEEDO, Tiina MALMAN, Liis
TEPPE, Siiri BUNDER, Kaire VIIL
Koosolekule olid kutsutud: direktor Anne ENDJÄRV, huvijuht Triinu TEPPE, õppejuht Mai
TEETLOK
Puudus: Ene KRUZMAN
PÄEVAKORD:
Päevakorra kinnitamine
Järve kooli õpilasesinduse põhimääruse kohta arvamuse andmine
Järve Kooli õppekava kohta arvamuse andmine
Järve Kooli hindamise korra kohta arvamuse andmine
Järve kooli pikapäevarühma töökorralduse kohta arvamuse andmine
Järve kooli arenguvestluste läbiviimise korra kohta arvamuse avaldamine
Järve kooli tuge vajavate õpilaste õppekorralduse kohta arvamuse avaldamine
Järve kooli palgakorralduse põhimõtete kohta arvamise andmine
Järve Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra
kehtestamine
10. Järve Gümnaasiumi arengukava täitmise aruanne
11. Olukord kooli õpetajate ja personaliga
12. Õpikeskkond ja turvalisus koolis
13. Direktori jooksev informatsioon
14. Järve Kooli kodukorra kohta arvamuse andmine
15. Kohapeal algatatud küsimused
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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1. Päevakorra kinnitamine
Hoolekogu kinnitas päevakorra.
2. Järve Kooli õpilasesinduse põhimääruse kohta arvamuse andmine
Triinu Teppe tegi ülevaate muudatustest õpilasesinduse põhimääruses (protokollile lisatud).
Hoolekogu arvamus oli, et 1.–3. klassi õpilased ei kuulu õpilasesindusse ning õpilasesinduse
liikmed valitakse õppetöö lõpus (mais-juunis).
Hoolekogu otsustas kiita Järve Kooli õpilasesinduse põhimääruse heaks.
3. Järve Kooli õppekava kohta arvamuse andmine

Mai Teetlok tegi ülevaate õppekavast (protokollile lisatud). Tähtsamateks muudetud punktideks
olid täiendavad informaatikatunnid 5. ja 6. klassidele ning numbriline ja mitteeristatav
hindamine.
Hoolekogu nõustus muudatustega.
4. Järve Kooli hindamise korra kohta arvamuse andmine
Mai Teetlok tegi ülevaate hindamise korrast (protokollile lisatud). 2.–3. klassis kasutatakse
nüüd sõnalist kujundavat hindamist koos numbrilise ja mitteeristava hindamisega.
Hoolekogu arutas ning nõustus hindamise korraga.
5. Järve kooli pikapäevarühma töökorralduse kohta arvamuse andmine
Direktor Anne Endjärv andis ülevaate pikapäevarühma töökorralduses tehtud muudatustest
(protokollile lisatud). Tähtsamaks muudatuseks oli, et nüüdsest on pikapäevarühm eelkõige 1.
ja 2. klassi õpilastele, kellel on seda tõesti vaja.
Hoolekogu nõustus muudatustega.
6. Järve kooli arenguvestluste läbiviimise korra kohta arvamuse avaldamine
Direktor Anne Endjärv rääkis arenguvestluste läbiviimise korrast (protokollile lisatud), mis jäi
üldiselt samaks ja oli kustutatud gümnaasiumiga seonduv.
Hoolekogu nõustus muudatustega.
7. Järve kooli tuge vajavate õpilaste õppekorralduse kohta arvamuse avaldamine
Anne Endjärv rääkis muudatustest tuge vajavate õpilaste õppekorralduses (protokollile lisatud).
Psühholoog-õppenõustaja, HEV-koordinaator kui ka sotsiaalpedagoogid teevad koostööd
Rajaleidja keskusega. Psühholoog on 5 päeva majas senise 3 asemel ning õpiabirühma tunde
viib läbi logopeed.
Hoolekogu oli muudatustega nõus.
8. Järve kooli palgakorralduse põhimõtete kohta arvamise andmine
Anne Endjärv andis ülevaate muudatustest (protokollile lisatud). Tähtsamad muudatused olid,
et õpetaja asendamisel asendajale lisatasu tema tunnitöötasu määrast enam ei maksta, vaid
tasustatakse vabas ajas. Puhkusetasu makstakse üldjuhul järgmisel töötasu maksmise päeval
(mitmel kuul), erandjuhul avalduse alusel enne puhkuse algust eelviimasel tööpäeval.
Hoolekogu nõustus muudatustega.
9. Järve Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestamine

Eduard Odinets rääkis konkursi läbiviimise korrast (protokollile lisatud). Kord jäi samaks,
lihtsalt muudeti kooli nime.
Hoolekogu kehtestas dokumendi.
10. Järve Gümnaasiumi arengukava täitmise aruanne
Anne Endjärv tegi ülevaate arengukava täitmisest. Ta nentis, et osad tegevused, mis olid ette
nähtud, said tehtud ja rohkemgi veel. Remonditi põrandad, mitmed klassiruumid, võeti ära
esimese korruse vaheuks, veel käib ujula remont jne. Tööle ei saadud vilistlaskogu ja mõned
probleemid on lahendamata, aga üldiselt võib arengukava täitmisega rahule jääda.
Hoolekogu avaldas tunnustust tehtud töö kohta.
11. Olukord kooli õpetajate ja personaliga
Hoolekogu tundis huvi kooli valmiduse kohta uueks õppeaastaks. Direktor tutvustas muudatusi
tööstruktuuris, andis ülevaate uuest personalist ja ka puuduolevast kaadrist, kuna osa õpetajaid
läks tööle riigigümnaasiumisse ja ka TTÜ Virumaa kolledžisse ning Jõhvi gümnaasiumisse ja
ka Maleva põhikooli.
Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks.
12. Õpikeskkond ja turvalisus koolis
Direktor rääkis pooleliolevatest remonditöödest, garderoobile uue ilme andmisest, basseini
remondist, elektrikilpide vahetamisest jne. Turvalisuse mõttes on kõik külalised kohustatud
administraatori juures end registreerima, et teada, kui palju inimesi koolis viibib, aga see nõue
on juba ammu.
13. Direktori jooksev informatsioon
Direktor tegi ettepaneku renditava kapi hind jätta samaks ehk 3,50 eurot.
Hoolekogu nõustus direktori ettepanekuga.
14. Järve Kooli kodukorra kohta arvamuse andmine
Direktor tutvustas kodukorra muudatused (protokollile lisatud): on kaks söögivahetundi endise
kolme asemel, tunnid algavad kell 8.15, välisuks on lukus kella 8.15 kuni 12.00, st ilma
põhjuseta koolist ei lahkuta. Samuti oli arutlusel nutitelefonide kasutamise piiramine koolis
õppetöö ajal. Hoolekogu oli nõus sellega, et koolipäeva ajal on telefon kotis hääletult ja ei
kasutata. Arutati ka koolivormi soetamist, sh kas mingi kohustuslik detail kõigil või valitud
riietusese. Lastevanemate üldkoosolekul võiks teha koolivormi töötoa ja kuulata erinevaid
arvamusi.
Hoolekogu nõustus kodukorra muudatustega.
15. Kohapeal algatatud küsimused

Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku toimumise aeg määrati 26. september 2019. a.
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