Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu
KOOSOLEKU PROTOKOLL
21.06.2018
Algus kell 18.00
Lõpp kell 20.15
Juhatas: Eduard Odinets
Protokollis: Kerttu Teppe
Osalesid: Eduard Odinets, Kerttu Teppe, Siiri Bunder, Merli Palmik, Ülle Peedo, Tiina
Malman, Ene Kruzman
Puudus: Kaire Viil
Koosolekule olid kutsutud: direktor Anne Endjärv, arendusjuht Tea Kivirand, õpilasesinduse
president Diana Drobot
PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. Arengukava täitmisest (arendusjuht)
3. Õpilasesinduse tegevusest (õpilasesinduse president)
4. Küsitlused (sh 4. kl uus küsitlus)
5. Eine hinna kehtestamine
6. Olukord personaliga
7. Olukord 1. ja 10. klassi sisseastujatega
8. Õppeaasta kuupäevade muutmine
9. Direktori muu informatsioon
10. Kohapeal algatatud küsimused
1. Päevakorra kinnitamine
Päevakord on kinnitatud.
2. Arengukava täitmisest
Arendusjuht Tea Kivirand tõi välja olulisemad punktid õppetöö, lõimingu, projektide ja
koostöö kohta. Projektid ja lõimingud aina suurenevad. Samuti koolidevaheline koostöö.
Töötajaid pidevalt koolitatakse – vastavus kvalifikatsioonile.
Töötab pidevalt hoolekogu, vanematekogu, õpilasesindus. Pidev ülevaade Cool’i lehe,
koolilehe ja Facebooki kaudu.
Füüsilise keskkonna vastavusse viimine: igal aastal 3-4 klassiruumi, põranda remont, 3/4
katusest on soojustatud, kaasajastamine, kooli fassaad ja aknad, logopeedi ruum.
IKT: kaks arvutiklassi – uus inventar; VOSK, uus võrk ehitatud, hakkab tööle 2018. a sügisel
jne.

Andekate õpilaste arendamine. Toetatakse HEV-õpilasi. Kõik õpilased
koolikohustust. Huviringide laiendamine. Tervislike tegevuste propageerimine.

täidavad

3. Õpilasesinduse tegevusest
Õpilasesinduse president Diana Drobot rõhutas tähtsamaid punkte/saavutusi ÕE töös.
 25 aktiivset liiget + toimiv aktiivgrupp
 Muudatused tööstruktuuris – valdkondadesse jagamine vastavalt üritusele
 Üritame vältida raame!
 ÕE-d saab võrdsustada huvitegevusega.
 Kontrasti pakkumine – õudustenädal, Rahvusvaheline Rakendusteatrite Konverents,
Kultuurikatel, Moedemm, Kevad Kontsertmess, perepäev, sõbrapäev, laadad,
dokumentatsioon, koosolekud, motivatsiooniüritused.
Tore, et tänati avalikult aktiivseid õpilasi.
4. Küsitlused (sh 4. kl uus küsitlus)
Direktor Anne Endjärv tegi kokkuvõtte küsimustiku tulemustest
 Suur probleem – osad vanemad ei vasta.
 Tundub, et hoolekogu tegevusega pole kursis.
 Probleemid arenguvestluste toimumisega.
 Miks ei ole 11. klassil õpetajad eeskujuks? Arvatavasti on õpilased kangekaelsed ning
ei võta õpetajate arvamust kuulda.
 Söökla rahulolu langus. Põhjusteks võivad olla söögivahetundide aegade muutused,
personali vahetus, menüü vahetus, personali pinged.
 4. ja 7. klassides on sõbralikkus madal.
 11. klass õpib keskmiselt õhtuti üle 3 tunni. See võiks olla väiksem, kuid on
individuaalne.
 Varasemast vähem ollakse rahul tingimustega füüsika ja keemia klassis.
Direktor lisas, et soovib küsimustiku süsteemi muuta, küsimusi täpsustada jne.
5. Eine hinna kehtestamine
Direktor tutvustas vajadust kehtestada pikapäevarühma eine kõrgemat hinda, mis võimaldaks
pakkuda paremat, tasakaalukamat ja tervislikumat einet. Samuti saaks suurendada sooja toidu
pakkumise võimalusi. Uus hind alates 1.09.2018 võiks olla 60 sendi/söögikord.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: nõustuda direktori ettepanekuga kehtestada alates 1.09.2018 pikapäevarühma
eine hinnaks 0,60 eurot.
6. Olukord personaliga
Direktor rääkis olukorrast personaliga:






Sööklasse tuleb uus peakokk IVKHK-st.
Koristajatega probleemid.
Puudub spordisaali remondimees.
Õpetajate kuulutused väljas, uusi pole veel leitud.

7. Olukord 1. ja 10. klassi sisseastujatega
1. klassi nimekirjas on 16 muukeelset last ning 20 eesti kodukeelega last.
10. klassi on avalduse esitanud hetkel 5 õpilast, neist 2 on teisest koolist.
8. Õppeaasta kuupäevade muutmine
Direktor selgitas, et kui alustada 2018/2019. õa traditsiooniliselt 1. septembril, siis langeb see
puhkepäevale ning seetõttu on vajalik korrigeerida koolivaheajad.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: taotleda kooli pidajalt koolivaheaegade kehtestamist Kohtla-Järve Järve
Gümnaasiumis 2018/2019. õppeaastal järgnevalt:
Esimene vaheaeg 22. oktoober 2018 kuni 28. oktoober 2018
Teine vaheaeg 24. detsember 2018 kuni 6. jaanuar 2019
Kolmas vaheaeg 25. veebruar 2019 kuni 28. veebruar 2019
Neljas vaheaeg 22. aprill 2019 kuni 28. aprill 2019
Suvevaheaeg (välja arvatud lõpuklassid) 8. juuni 2019 kuni 31. august 2019
9. Direktori muu informatsioon
 Koolis korraldatakse diabeediühingu poolt koolitus augustis
 Liikluskorralduse muudatused
 Koostatud torustiku avaldus/ diagnostika taotlus
10. Kohapeal algatatud küsimused
Uuel õppeaastal toimuvad muudatused hoolekogu koosseisus: tuleb valida uus esindaja ÕE-st
ning uus lastevanemate esindaja lastevanemate üldkoosolekul.
Järgmine koosolek on 30. augustil kell 17:00.
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