KOHTLA-JÄRVE JÄRVE KOOLI HOOLEKOGU
25.02.2021 KOOSOLEKU PROTOKOLL
Algus kell 18.00
Lõpp kell 19.30
Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Siiri BUNDER, Vaili VIIRLAID, Merike PERI, Reet
KUKK, Anne-Ly REIMAA, Uudo SALA, Lotte TEPPE
Puudusid: Maris LAURI, Aljona KAZAKOVA
Koosolekule oli kutsutud Anne ENDJÄRV – Kohtla-Järve Järve Kooli direktor ja Stella Onkel –
Kohtla-Järve Järve Kooli sotsiaalpedagoog.
Koosolek toimus Zoomi keskkonnas.
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5. Ülevaade uue hindamissüsteemi rakendamisest
6. 2020. a majandusaasta aruanne
7. Direktori muu informatsioon
8. Kohapeal algatatud küsimused
1. Päevakorra kinnitamine
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. 18.-19. veebruaril haigestus ka
kaks õpilast. Üldiselt on õppetöö toimunud osaliselt kontaktõppel ja osaliselt distantsõppel.
Toimusid lastevanemate küsitlused. Arutati juhtkonnas, mida saaks paremaks muuta. Lepiti kokku,
et Zoomi tunnid jäävad ainult tunnitööde alla, siis ei pea mitmest kohast linki otsima. Ka ringid said
töötada, samuti sai konsultatsioonidele kutsuda. Probleeme esineb Classroom Meetiga, sest osad
õpetajad ei ole veel harjunud seda kasutama. Toidupakke jagatakse kõigile soovijatele
vajaduspõhiselt distantsõppe perioodide eest.
3. Ülevaade tuge vajavate õpilaste toetamisest
Ülevaate tegi HEV koordinaator Stella Onkel.
Tugiteenused on kooli poolt tagatud. Rakendatakse individuaalset õppekava, täiendavad eesti keele
tunnid, nädalakoormuse vähendamine, on abiõpetajad, logopeed, õpe väikerühmas. Individuaalset
õppekava rakendatakse mitmes aines, seda vajab 37 õpilast, see on õpetajatele suur lisakoormus. On
ka lihtsustatud õppekava, seda vajab kaks last. Tugiisiku ametikohta alates 08.02.2021 pole,
asendame abiõpetaja teenusega (2,5 ametikohta – 5 abiõpetajat). I kooliastmes rakendati täiendava
eesti keele projekti 1+1, mis tähendab, et klassil on kaks klassijuhatajat, põhiliselt muukeelsed
lapsed. III kooliastmes on uusimmigrant, temale on tagatud täiendav eestikeelne õpe.
4. Kohtla-Järve Järve Kooli õpilaste vastuvõtmise korra muutmine

Ettekande tegi Järve Kooli direktor Anne Endjärv.
Direktor tutvustas muudatusi vastuvõtmise korras (protokollile lisatud). Kool korraldab
registreerunud kandidaatidele katsed, et vaadata laste valmisoleku kooliks. Hoolekogu liikmed
avaldasid arvamust, kas ikka peaks neid katsetena korraldama ja kes lõpuks otsustab, kas
konkreetne laps sobib meie kooli või ei. Probleem on ka sellega, et eestikeelse kodukeelega on
järjest vähem lapsi ja enamus on muukeelsetest peredest, mistõttu vajab laps koolis rohkem abi. Kui
riigi poolt eesti keele õpet ei toetata, siis on koolil väga raske hoida kõrget eesti keele taset. Kui
koolis on töökeel eesti keel, siis lapsevanem peaks kohanduma kooliga, mitte kool temaga.
Hoolekogu andis oma soovitused kooli vastuvõtmise korrale ja ei toetanud direktori pakutud
muudatused.
5. Ülevaade uue hindamissüsteemi rakendamisest
Ülevaate tegi Anne Endjärv.
Hetkel tundub, et seoses uue hindamissüsteemiga on kõik positiivne. Skaala on laiem, päris puhtaid
viisi vähem, ka autahvlil vähem õpilasi. Hindamissüsteem on motiveeriv, alati on põhjust pingutada,
et jõuda järgmise tähe tasemele.
Lotte Teppe avaldas arvamust, et „A“ saamiseks ongi vaja hästi palju pingutada, seda ei ole lihtne
saada.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
6. 2020. a majandusaasta aruanne
Ülevaate andis Anne Endjärv.
Eelarve on vilets. Vähem kulus kütet ja elektrit, kuna palju oldi koolist eemal. Investeeringuid
koolil ei olnud. On soetatud 1 klassikomplekt laudu-toole 24 istekohta, 3 klassi riiulid ja kapid, IT
vahendid, sh 25 veebikaamerat ja 10 sülearvutit, remonditi 3 klassiruumi ja keldrikorrusel töötajate
garderoob, osteti kodukeemiat. Linnavalitsuse poolt eraldatud rahad olid huviringideks 22 442
eurot, uusimmigrandi toetus 1000 eurot ja +1 pilootprojekti abiõpetaja jaoks 17 624 eurot.
Omatulud olid samuti vähenenud. Riigi eelarve vahenditest põhijääk oli koolitoidust. Kasutamata
vahenditest on ostetud söökla nõusid ja kokkade riideid. Palgafondist jäi puudu 12 213 eurot.
7. Muu informatsioon
Direktor muud informatsiooni ei jaganud.
8. Kohapeal algatatud küsimused
Rohkem küsimusi polnud. Koosolek loeti lõpetatuks. Järgmine koosolek on plaanis 27. mail.
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