KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
21.06.2016 KOOSOLEKU PROTOKOLL
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.30
Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Kaire VIIL, Sirje KIVIL, Valdor ERNITS, Indrek
PUUSEPP
Koosolekult puudusid: Siim ABNER, Triinu TEPPE, Anne PALMISTE, Jaak SAAR
Koosolekule oli kutsutud Anne ENDJÄRV – Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi direktor.
Kuna koosoleku kvoorumit polnud koos, võetakse sisulised otsused vastu täiendaval
elektroonilisel koosolekul.
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1. Päevakorra kinnitamine.
Päevakorraga oldi nõus ning see kinnitati.
2. Palgakorralduse muudatused
Anne ENDJÄRV tutvustas muudatuste sisu:
2.1 Õpetajate miinimumtöötasu on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Kohalik
omavalitsus kehtestab gümnaasiumi töötasu määrad. Tulemustasu võib maksta
erakordsete tulemuste eest. Tulemustasu ehk preemiat on direktoril keeruline määrata
ja arvestada, sest palgafondi peab kooli pidajalt igal aastal juurde küsima.. Preemia
suurus võib olla kuni töötaja üks kuupalk.
2.2 Kui õpetajal on nõutust madalam haridustase, on tema töötasu suurus täiskoormusel
töötades kuni 90% töötasumäärast (1,0 koormus on 24 nädalatundi).
2.3 Töötaja töölepingus on fikseeritud põhipalk ning lisaülesanded. Kui õpetaja täidab
lisaülesandeid, makstakse talle lisatasu. Üks võimalus on sõlmida ka töövõtuleping
mõne teenuse osutamiseks. Õpetajal on siiski suurem kindlustunne, kui teab, et saab
igal kuul kindlat lisatasu.
3. Kooli vastuvõtmise korra muudatused
Anne ENDJÄRV tutvustas gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise korra muudatuste sisu:
3.1 10. klassi sisseastujatega on mõistlik vestelda pigem juunis ja augustis kui mais.

3.2 Õpinguraamat asendatakse õpilaste vastuvõtu korras klassitunnistusega. Praegustel
lendudel pole enam õpinguraamatuid. Klassitunnistus on oluline sellepärast, et sealt
näeb ka õpilase käitumishinnet ja võimalikke trimestrite/veerandite puudulikke
hindeid. 9. klassi lõputunnistusel näeb vaid ainete lõpphindeid. Kuna õpinguraamatut
pole, peab gümnaasiumisse sisseastuja tooma vaid ühe foto.
3.3 Gümnaasiumisse sissesaajaid teavitatakse e-kirjaga. Teated saadetakse 30. juuniks.
Täiendavad nimekirjad kinnitatakse augusti lõpus. 10. klassi sissesaanute nimekirju ei
avalikustata kooli kodulehel, info saadetakse asjaosalistele.
4. Kooli HEV-koordinaatori aastaaruanne
Anne ENDJÄRV tutvustas HEV-koordinaatori aruande sisu:
4.1 Sel õppeaastal pälvisid kooli õpilased 292 olümpiaaditunnustust, neist 12 vabariiklikul
tasemel.
4.2 Andekust on keeruline defineerida, kuid HEV-koordinaator peab töökad tipptegijad
selekteerima. Vahel on nii, et õpilane on andekas, kuid mitte väga töökas. HEV-laste
arv suureneb igal aastal, kuna vanemate teadlikkus tõuseb.
4.3 Koolis on 28 õpilast, kellele on tehtud arengu jälgimise kaart.
4.4 Sel aastal tegi lõpueksameid eritingimustel kolm õpilast.
4.5 Sel õppeaastal on koolis üks võimalik klassikordaja (selgub sügisesel õppenõukogul
pärast täiendavat õppetööd).
4.6 Väikeklassis õpib kolm õpilast.
4.7 Koolis on küllalt palju keeleprobleemidega õpilasi ning üks kuuldeaparaati vajav
õpilane.
4.8 Sel õppeaastal töötas algklassides HEV abiõpetaja-tugiisik, kes oli õpetajatele suureks
abiks – ta jälgis tundi, nõustas, töötas aeglasematega jms.
5. Olukorrast õpetajate ja koolipersonaliga
Anne ENDJÄRV andis informatsiooni:
5.1 Kevadel otsiti matemaatikaõpetajat, haridustehnoloogi, huvijuhti, logopeedi ja
keelekümblusklassi kogemusega õpetajat.
5.2 Leiti 10-aastase staažiga kogemusega õpetaja 1. klassile.
5.3 Huvijuhi kohustused võtab endale kooli arendusjuht.
5.4 Lapsehoolduspuhkusel olevat matemaatikaõpetajat asendab loodetavasti õpetaja Anne
Oru.
5.5 Haridustehnoloogi ametikoha kandidaat annab tööle tuleku otsusest teada augustis.
5.6 Koondati basseinitöötaja 0,5 ametikohta.
5.7 Sööklast koondati 0,5 kohta ning ülejäänud palgafond jagatakse teiste söökla töötajate
vahel.
6. Direktori muu informatsioon
Anne ENDJÄRV andis informatsiooni:
6.1 Keelekümblusklasse 2016 sügisel ei avata. Eesti keelest erineva kodukeelega laste
õpetajad käivad keelekümblusmetoodika koolitustel.
6.2 Kohalik omavalitsus eraldas raha kahe katuse ja arvutiklassi remondiks.

6.3 Olümpiaadivõitjate preemiasõit jääb sügisesse. Reisile sõidab 50 tublimat
olümpiaadilkäijat.
6.4 Kooli staadionit kasutavad spordiklubid, spordilaagrid, vilistlased jt huvilised.
6.5 MTÜ Meie Järve toetas kaheksa õpilase ekskursiooni.
6.6 Täiendava eesti keele õppe projekti maht on 8 000 eurot. See on Järve Gümnaasiumi
ja Toila Gümnaasiumi vaheline projekt.
6.7 Keskkonnainspektsioon toetab Järve Gümnaasiumi õppekäike 12 000 euro väärtuses.
6.8 Järve Gümnaasiumi konkursile Vahva Tegu esitati 19 tegevust. Hääletas üle 300
inimese.
I koht – uus staadion
II koht – viis vaheaega
III koht – kuldsete käte galerii.
6.9 Kõigis koolides ilmselt kehtestatakse ühesugused vaheaegade ajad (st viis vaheaega).
6.10
Eesti keele tugiõppe toetus (6 300 eurot) lõppeb. Raha pole kooli laekunud ega
õpetajad tugiõppe tasu kätte saanud.
6.11
Viru Vangla pakub gümnasistidele tasuta valikaine, mis annab soovijatele
ülevaate vanglaametnike sisulisest tööst vanglas ning sisaldab ka enesekaitse tunde.
6.12
Hispaania keele õpetaja käis end tööle pakkumas. Gümnaasiumis on 20
hispaania keele õppe huvilist. Õpetaja käis töövestlusel, kuid tööleping on veel
allkirjastamata.
Sirje KIVIL arvas, et väljasõiduga tunnid võiksid olla korraga pikemad, siis ei pea seda aega
võtma teiste tundide arvelt. Vabaõppe tunnid võiksid olla kursusesüsteemis, nt neli tundi
järjest.
7. Kohapeal algatatud küsimused
Eduard ODINETS informeeris, et uus Järve riigigümnaasium avatakse 2019. aastal.
Eduard ODINETS andis teada, et 31. augustil on hoolekogu selle koosseisu viimane
kokkusaamine. Hoolekogu liikme volitused lõppevad Valdor Ernitsal, Anne Palmistel ja
Triinu Teppel. Koolipidaja uut esindajat peab valima linnavolikogu, lastevanemate esindajat –
lastevanemate üldkoosolek, õpilaste esindajat – õpilasesindus. Eeldatavasti septembris on
kõik valikud tehtud.
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