31. augusti 2011 Kohtla- Järve Järve Gümnaasiumi Hoolekogu protokoll.
•
•
•
•
•
•

Algus: 18:00, lõpp 21:00
Koosoleku juhataja: Teet Korsten
Protokollija: Terje Bürkland
Hoolekogu liikmetest olid kohal: Jüri Utt, Sirje Kivil, Jevgenia Kipritš, Raul Rõõmus,
Erika Kruup, Terje Bürkland, Teet Korsten
Puudusid: Arne Berendsen, Lüüli Kübarsepp
Kooli poolt osales: direktor Anne Endjärv

Päevakorraks kinnitati:
A. Tutvumine uue direktoriga ja tema poolt koostatud uue kooli kodukorraga.
B. Paranduse ja ettepanekud kooli Põhimäärusesse.
C. Tutvumine kooli õppekavaga.
D. Küsimused klasside piirmäärade kohta.
E. Aasta Õpetaja kandidaadi esitamine.
F. 2010/ 2011 õppearuandega tutvumine
G. Jooksvad küsimused.
A) Anne Endjärv tutvustas ennast ja uut kodukorda, mis koostati vana kodukorra ja uue
PGS alusel. Kodukord koosneb 47 punktist. Kodukorda on täiendatud viie lisa ja
linkidega. Hoolekogu tegi ettepaneku Kodukorda lisada suitsetamist reguleeriva
punkti.
B) Põhimäärust redigeeritakse järgmiselt:
a. võtta maha punkt 29/1: Kool ei loovuta linnavaraks intellektuaalset omandit,
mis on loodud töise tegevuse läbi või on omandatud linnavara arvel. See punkt
puudub ka teiste gümnaasiumide põhimäärustes ja õpetajate soovil saab see
punkt maha võetud.
b. lisada Põhimäärusesse punkt, mis lubab koolil osutada tasulisi teenuseid ja
koostada eraisikutele eraldi hinnakiri.
C) Kooli õppekavaga tutvumine:
a. Paralleelselt kehtib praegu 2 õppekava ja 2 hindamissüsteemi.
b. 1., 4. 7. ja 10. klass lähevad üle uuele õppekavale ja hindamissüsteem on ka
karmim.
c. Probleem on selles, et 6. klassist pole saksa keelt. Perspektiivis, kui uuel
õppekaval alustav 4. klass jõuab kuuendasse, siis peaks valikus kindlasti olema
ka saksa keel.
d. Õppekava oli hoolekogu toimumise ajal vastu võtmata. Suurema osa õpetajate
puhkus kestis 28. augustini. Hetkel on õpetajad põhikooli õppekava üldosaga
tutvunud, kusjuures gümnaasiumiosa kinnitamine pole veel vajalik. Septembri
lõpuks saab põhikooli õppekava üldosa kinnitatud ka õpetajate poolt.
Ainekavad koostatud.
D) Klasside piirmäärad:
a. 1. klassi läks 36 õpilast, gümnaasiumiosasse läks 51 õpilast, kus on kolm
õppesuunda.
b. Klasside piirmäär on 24 õpilast, kuid 2a. klassi läks 25 ja 9a. klassi läks 26
õpilast. Koolil olemas Linnavalitsuse otsuse eelmise aasta vastavalt 1a ja 8a
klaasi piirmäärade suurendamise kohta. Aastaga liikus suurem piirmäär
järgmisesse klassi. Hoolekogu ei vaidlusta eelmiste aastate otsuseid.

E) Aasta õpetaja kandidatuuri ülesseadmine:
a. Hoolekogupoolne kandidaat on staažikas õpetaja Anne Oru.
b. Koolis on kuus 40+ aasta staažiga õpetajat!
F) Õppearuanne 2010/ 2011:
a. 2010 sügisel alustas 450 õpilast, kevadel lõpetas 441.
b. Tasemetööd 3. klassis matemaatikas 4,49 ja eesti keeles 3,88.
c. Tasemetöö 6. klassis eesti keel 4,0, matemaatika 3,03, kunstiõpetus 3, 87.
d. Tasemetööd 9. klassis Eesti keel 3,42, matemaatika 2, 93, vene keel 4,42,
inglise keel 4,25, ühiskonnaõpetus 3, 54, geograafia 5,0 ja keemia 4,0
Matemaatika tasemetöö madal keskmine hinne teeb muret. Hoolekogu palub
välja selgitada põhjused.
e. Gümnaasiumiosas olid riigieksamite tulemused järgmised (võrreldes vabariigi
keskmisega. Algul kool, seejärel vabariigi näitaja, alla kriipsutatud on
kehvemad tulemused, kui vabariiklik keskmine):
I
Ajalugu
60,0
64,4
II
Bioloogia
50,7
60,0
III
Ühiskonnaõpetus
67,9
67,7
IV
Kirjand
67,0
59,2
V
Inglise keel
72,6
72,0
VI
Matemaatika
69,5
57,1
VII
Keemia
78,5
65,9
VIII
Saksa keel
80,0
77,3
IX
Vene keel
78,3
72,6
X
Füüsika
52,0
63,6
XI
Geograafia
62,9
59,4
Kooli keskmine tulemus 67, 17
G) Jooksvad küsimused:
a. Muudatusi tuli kooli juhtkonna struktuuri:
I Kristel Tamm, 5.-12. klasside õppealajuhataja, töötab õppealajuhatajana 0,8
kohaga;
II Pille Ers jagab Kristel Tammega õppealajuhataja tooli- seda siis 0,2 kohaga
ning tema ülesandeks on õppekava kokkupaneku ja ainekomisjonide kõrval
direktori toetamine kooli arengukava koostamises.
III 1.- 4. klasside õppealajuhatajana jätkab 0,5 kohaga Reet Kukk.
IV Käesolevast õppeaastast lisandus projektijuht, kes on 0,5 kohaga eesti keele
õpetaja.
V Kokku on koolis 441 õpilast ja 52 õpetajat. Sellel aastal lisandus ka 5 uut
õpetajat.
VI Koolis alustab tööd kohaga erivajadustega laste koordinaatorsotsiaalpedagoog, kes allub õppealajuhatajatele ja hõlmab klasse 1.- 12.- ndani.
Esilagu kaardistatakse erivajadusi st. andekaid ja erivajadustega õpilasi.
VII Teha ettepanek linnavalitsusele määrata Arne Berendsenile asendaja, juhul,
kui viimane töökohustuste tõttu kohale tulla ei saa. Hoolekogu soovib
vastastikuse dialoogi tekkimiseks ja säilimiseks linnavalituse esindaja
kohalolekut.
IX Leida hoolekogusse uus lastevanemate esindaja.

X Klassiväliste ürituste kava on olemas 2011/ 2012
XI Järgmiseks õppeaastaks 2012/ 2013 peab kehtestama gümnaasiumisse
sisseastumiskatsed.
XII Kujundada arvamus riigikoolist. Kooli juhtkond hindab väga head suhtlemist
ja koostööd linnavalitusega. Teemat aga vaadata just selles valguses, et
linnavalituse omafinantseeringu võimalused on ammendunud. Kas linn suudab
järgmistel perioodidel kooli arenguks vajalikke investeeringuid teha.
XIII Suvelõpus on teostatud järgmiseid tegevusi:
- soetatud majapidamistraktor- suvel murutraktor, talvel lumesahk.
- Linnavalitsusele tehtud taotlus keelumärgi paigaldamiseks kooli
hoovi sissesõiduteele ja ülekäiguraja mahajoonimiseks. Osaliselt
rahuldatud.
- Parandati 9 klassiakent.
- Basseini tagavaraväljapääsuukse vahetamise taotlus.
- Basseiniehitus vastu võetud, mõni puudus veel eksisteeris
riietusruumide remondi juures.
- Algklasside koridoris ja tualettides remont tehtud.
- Garaaži katuse parandamise taotlus esitatud.
- Sööklasse tulevad osaliselt uued plastnõud.
- Päästeameti ettekirjutusele vastavalt taotlus
ventilatsioonisüsteemide remondiks esitatud.
XIV Hoolekogututvus Järve Gümnaasiumi õppenõukogu poolt kinnitatud
2011/2012 üldtööplaaniga.

