KOHTLA-JÄRVE JÄRVE KOOLI HOOLEKOGU
14.01.2021 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, Aljona KAZAKOVA, Uudo SALA, Lotte TEPPE
Puudus: Maris LAURI
Koosolekule oli kutsutud Anne ENDJÄRV – Kohtla-Järve Järve Kooli direktor ja Mai TEETLOK –
Kohtla-Järve Kooli õppejuht.
Koosolek toimus Zoomi keskkonnas.
PÄEVAKORD:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Ülevaade õppeprotsessi korraldusest kriisi ajal
3. Õppekava üldosa muudatused
4. Kooli kodukorra muudatused
5. Ülevaade Ettevõtliku kooli programmi hindamise tulemustest
6. Hoolekogu nõusolek 1. klassi piirnormist suurema arvu õpilaste kohta
7. Ülevaade kooli palgafondist
8. Direktori muu informatsioon
9. Kohapeal algatatud küsimused
1. Päevakorra kinnitamine
Direktor palus maha võtta 6. punkti, kuna kaks klassi saavad õppetööd eraldi jätkata (kokku 27
õpilast). Hoolekogu esimees tegi ettepaneku kinnitada päevakord uuendatud kujul.
1. Päevakorra kinnitamine
2. Ülevaade õppeprotsessi korraldusest kriisi ajal
3. Õppekava üldosa muudatused
4. Kooli kodukorra muudatused
5. Ülevaade Ettevõtliku kooli programmi hindamise tulemustest
7. Ülevaade kooli palgafondist
8. Direktori muu informatsioon
9. Kohapeal algatatud küsimused
Päevakorraga olid kõik nõus.
2. Ülevaade õppeprotsessi korraldusest kriisi ajal
Ülevaate tegi Järve Kooli direktor Anne Endjärv.
Kooli personalist on Covidi läbi põdenud 2 õpetajat ja 5 töötajat. 1.-4. klassid ja 9. klass on
kontaktõppel ja põhikool distantsõppel. Linn toetas kooli maskidega. Samuti toimub osaliselt
ringide töö. Hetkel on käimas tagasiside küsimine lapsevanematelt. 9 õpilast problemaatilisemad,
neid kutsuti kooli kontaktõppele. Distantsõppe korral annavad õpetajad tunde oma klassis ja lapsed
on Zoomi keskkonnas, klassides on kaamerad.
3. Õppekava üldosa muudatused

Ettekande tegi Mai Teetlok.
Üldosasse (protokolli juures) lisati muudatused, mis puudutavad distantsõpet. Õppe ja kasvatuse
korraldusse viiakse sisse sätted selle kohta, mis on juhendatud õpe, milline on õppetunni pikkus,
millal teha vahetund. Samuti tuuakse välja aineõpe ja distantsõpe korraldus ning millest kool
juhindub. Lisaks selgitused, kuidas on tagatud tugiteenused distantsõppe ajal õpilastele.
Üldised põhimõtted võiksid ka riigi poolt olemas olla, kool paneb edasi paika oma nüansid.
Hoolekogu kiitis õppekava üldosa muudatused heaks.
4. Kooli kodukorra muudatused
Ettekande tegi Järve Kooli direktor Anne Endjärv.
Tunnid toimuvad igapäevaselt juhendatuna kas koolis, väljaspool kooli online-keskkonnas või
ekskursiooni ja õppekäiguna vastavalt tunniplaanile. Kool üksi ei või midagi teha, kõik korraldused
tulenevad lähtuvalt Vabariigi Valitsuse otsustest või erandkorras koostöös terviseametiga.
Distantsõppe perioodil kehtivad kogu kooliperele distantsõppe korralduse reeglid. Järve Koolil on
distantsõppe korraldamise kord. Kõik reeglid on nähtavad nii Stuudiumis kui kooli kodulehel
Dokumentide rubriigis. Samuti võib kool vastavalt vajadusele korraldada e-õppe päevi, et arendada
õpilaste oskusi ja iseseisvat ülesannete lahendamist.
Muudatus viiakse sisse ka toitlustamise korras, et tagada õpilaste toitlustamine ka distantsõppe
perioodil.
Hoolekogu aktsepteeris muudatusi (protokollile lisatud). Eduard Odinets soovitas sõnastada ümber
eriolukord.
5. Ülevaade Ettevõtliku kooli hindamise tulemustest
Ülevaate andis Järve Kooli Ettevõtliku kooli koordinaator Vaili Viirlaid. Raport on protokollile
lisatud.
2020. a juunis viidi läbi enesehindamine, et näha kuidas kool rakendas 2017–2020 ettevõtlikku õpet
ja sellele vastavalt kas kaitsta olemasolevat või taotleda kõrgemat taset. Välishindamine toimus
24.09–21.10.2020. Külastati õppetunde, toimusid huvigruppide fookusintervjuud. Tulemuseks oli,
et kool vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele kõigis valdkondades ning võib kasutada ametlikku
nimetust Hõbetaseme Ettevõtlik Kool perioodil 01.01.2021–31.12.2023.
Mõned tähelepanekud:
- tuletada õpetajatele meelde TULEM olemasolu, tunni selge eesmärgistamine;
- kasutada rohkem sõnalist/ kirjalikku tagasisidet;
- üle vaadata õpetaja- ja õpilasvahetus, rohkem panustada erinevate kogemuste saamisele;
- viia sisse regulaarsed tunnikülastused;
- laiendada õpilaste ettevõtluskogemust üle-eestiliseks ja rahvusvaheliseks;
- ettevõtlusõpe oleks suunatud suuremale hulgale õpilastele (1.-9.klass).
Kõige suurem eesmärk: miks õpetaja seda õpetab, kuidas see on seotud päriseluga?
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
6. Ülevaade kooli palgafondist
Ülevaate andis Anne Endjärv.
Riik annab palgatoetuse, koolituste raha, erinevate HEV laste toetus. Raha on puudu palju. Ilma
koolipidaja toetuseta kool omadega välja ei tule, kõik koolid saavad omavalitsuselt lisaraha, kes
rohkem, kes vähem. Järve Kool sai Kohtla-Järve oma 12. jaanuaril koolipidajale esitatud taotlusele
linnapealt 13. jaanuaril 2021 kirjaliku vastuse, et kooli õppetegevust toetatakse pärast linnaeelarve
kinnitamist ja kool saab siis teha lisataotlused. Vastasel juhul oleks pidanud juba 1. veebruarist 1.
klassid ühendama, kus on alla 31 õpilase, sest palgafondi ei jätku kahe paralleelklassi jätkamiseks.

Koolijuhtide palgatoetus on 7 aastat olnud sama (ei jätku), õppekirjanduse summad samad. Eelmisel
aastal oli toetavaid tunde rohkem, sellel aastal saame raha vähem. Kõik sõltub linna eelarve
kinnitamisest.
7. Direktori muu informatsioon
Kooli aulas on uus valgustehnika ja helitehnika tänu vilistlastele. Plaanis on aprillis
rahvatantsupidu, kui ei muutu midagi. 19. veebruaril vabariigi aastapäeva aktus, kus tunnustatakse
ettevõtlikke inimesi. Täiendkoolitused õpetajatele aktiivõppe meetodite rakendamisest tunnis,
eesmärgistamisest ja motivatsioonist. Tulemas on eelkool kooliuusikutele.
8. Kohapeal algatatud küsimused
Rohkem küsimusi polnud. Koosolek loeti lõpetatuks. Järgmine koosolek on plaanis 25. veebruaril.
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