KOHTLA-JÄRVE JÄRVE KOOLI HOOLEKOGU
27.05.2021 KOOSOLEKU PROTOKOLL
Algus kell 18.00
Lõpp kell 19.00
Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Siiri BUNDER, Vaili VIIRLAID, Merike PERI, Reet
KUKK, Anne-Ly REIMAA, Lotte TEPPE, Aljona KAZAKOVA, Maris LAURI
Puudus: Uudo SALA
Koosolekule oli kutsutud Stella Onkel – Kohtla-Järve Järve Kooli direktori kohusetäitja.
Koosolek toimus Zoomi keskkonnas.
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Päevakorra kinnitamine
Ülevaade õppeprotsessi korraldusest.
Õpilasesinduse tegevusest.
Hoolekogu esindaja kinnitamine Järve Kooli direktori valikukomisjoni.
1. ja 2. klasside liitmisest 2021/2022 õppeaastal.
Kohtla-Järve Järve Kooli pedagoogiliste töötajate valikukonkursi korra muutmine.
Direktori kt muu informatsioon
Kohapeal algatatud küsimused

1. Päevakorra kinnitamine
Päevakorraga olid kõik nõus.
2. Ülevaade õppeprotsessi korraldusest
Ülevaate tegi Järve Kooli direktori kt Stella Onkel.
Alates 17. maist on kogu kool olnud kontaktõppel. Läheb rahulikult, kuid kiirelt. Haigeid ei ole, on
olnud mõned lähikontaktsed. Tunnid toimuvad õuesõppena, kui ilm lubab. Samuti on hakanud
toimuma väljasõidud, et pakkuda lastele piirangutest vaheldust. Juhtkonnal on kiire aeg, kuna on
vaja tegeleda koormuste jagamisega järgmiseks õppeaastaks. Kokkuvõtteks on olukord praegu
normaliseerunud.
3. Ülevaade õpilasesinduse tegevusest
Ülevaate tegi õpilasesinduse president Lotte Teppe.
Õpilasesinduse liikmeid on 24, koosolekud toimusid iganädalaselt, distantsõppe ajal oli vähem
koosolekuid. Jaanuaris kinnitati Järve Kooli kodukord ja õppekava. Kuigi on olnud piirangute aasta,
toimusid koolis siiski mõned üritused: oktoobris lemmikõpetaja valimine, halloween, jaanuaris
lumeskulptuuride tegemine, veebruaris sõbrapäev (eriti populaarseks osutunud südamete jaht). Eriti
hea meel oli selle üle, et lõpuks sai toimuda Moedemm, seda küll otseülekandes. See oli väga äge
kogemus. Distantsõppe ajal erilisi sündmusi ei olnud ja ka advendiaeg avati videotervitusega.
Negatiivse poole pealt võib välja tuua, et õpilastel on vähene loovus, kas ei julgeta või ei taheta oma
mõtteid pakkuda.
4. Hoolekogu esindaja kinnitamine Järve Kooli direktori valikukomisjoni
Merike Peri tegi ettepaneku valida Eduard Odinets hoolekogu esindajaks valikukomisjoni.

Hoolekogu kinnitas Eduard Odinetsi Kohtla-Järve Järve Kooli direktori valikukomisjoni liikmeks.
5. 1. ja 2. klasside liitmine järgmiseks õppeaastaks
Direktori kt Stella Onkel selgitas, et kuna kooli eelarvest on puudu vähemalt 70 000 eurot, siis on
võimalik lahendus avada ainult üks 1. ja üks 2. klass. Taotluse linnavalitsusele lisaraha eraldamiseks
saab esitada alles augustikuus, kuid otsused klasside avamisest tuleks teha nüüd. Praegustes
esimestes klassides on kokku 27 õpilast, üks klass töötab 1+1 õpetajaga, sellest on suur abi
venekeelsetele lastele. Uueks õppeaastaks on praegu esimese klassi avaldusi 30.
Hoolekogu liikmed avaldasid arvamust, et tuleb avada ikkagi kaks esimest ja hoida kaks teist klassi,
kuna klassiruumid ei mahuta nii palju lapsi ja õpetajatel on samuti raske ning ei ole võimalik tagada
eraldi tööd muukeelsete õpilastega.
6. Kohtla-Järve Järve Kooli pedagoogiliste töötajate konkursi läbiviimise kord
Teema tõstatas päevakorda hoolekogu liige Vaili Viirlaid, kes esitas ka mitmeid küsimusi korra
erinevate punktide tõlgendamise osas. Hoolekogu esimees Eduard Odinets selgitas punktide
tähendust ja rakendatavust.
Hoolekogu liige Maris Lauri tegi mitmeid parandusettepanekuid. Pakutud täiendused viidi sisse.
Hoolekogu kinnitas muudatustega õpetajate valikukonkursi korra ühehäälselt. Uus kord on
protokollile lisatud.
7. Direktori kt muu informatsioon
Direktori kt Stella Onkel rääkis eelseisvatest üritustest.
2. juunil toimub direktori kt tänuvastuvõtt tublidele õpilastele ja lastevanematele, seal antakse ka
välja Maris Lauri rahaline kingitus kahele õpilasele.
Õppeaasta lõpp toimub 11. juunil klassipõhiselt, loodetakse ka teistmoodi, kuid see sõltub
piirangute leevendamisest.
9. klasside lõpuaktus toimub 16.06, see on planeeritud õues. Kool otsib võimalust telgi rentimiseks,
kuna ilm on väga muutlik. Iga lõpetaja saab esialgu kutsuda kaks pereliiget. Loodame piirangute
leevenemist, siis tohib ehk õues rohkem inimesi kohale tulla.
8. Kohapeal algatatud küsimused
Kohapeal algatatud küsimusi polnud. Koosolek loeti lõpetatuks. Järgmine koosolek on plaanis 26.
augustil.
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