KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
30.10.2018 KOOSOLEKU PROTOKOLL
Algus kell 18.15
Lõpp kell 20.00
Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Kaire VIIL, Siiri BUNDER, Ülle PEEDO, Merli
PALMIK, Tiina MALMAN
Koosolekult puudus Ene KRUZMAN
Koosolekule olid kutsutud: Anne ENDJÄRV – Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi direktor, Tea
KIVIRAND – arendusjuht, Stella ONKEL – HEV koordinaator
PÄEVAKORD:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
3. Hoolekogu sekretäri kinnitamine
4. Tuge vajavate õpilaste õppekorraldus
5. Kodukorra muudatused
6. Hoolekogu 2018/2019. õa tööplaan
7. Ülevaade 2019. a eelarve projektist
8. Liikluskorraldus kooli ümber
9. Hoolekogu osalejad kooli supervisioonil (arengukava koostamine)
10. Direktori muu informatsioon
11. Kohapeal algatatud küsimused
1.

Päevakorra kinnitamine

Päevakorraga olid kõik nõus.
2.

Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine

Merli Palmiku ettepanekul valiti ühehäälselt hoolekogu esimeheks Eduard Odinets.
Hoolekogu aseesimeheks valiti ühehäälseks Siiri Bunder.
3.

Hoolekogu sekretäri kinnitamine

Tiina Malmani ettepanekul valiti hoolekogu sekretäriks ühehäälselt Liis Teppe.
4.

Tuge vajavate õpilaste õppekorraldus

Tuge vajavate õpilaste õppekorraldust tutvustas Kohta-Järve Järve Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog
ja HEV koordinaator Stella Onkel (protokollile lisatud). Seoses riiklike dokumentide muutumisega
ja HEV väljendi asendamisega viidi sisse muudatused ka õppekorralduses. Tutvustati ka uut õpilase
arengu jälgimise kaarti. Samuti on muudetud logopeediline abi kõneravi tundideks, tunnid toimuvad
eripedagoogi juures väikses rühmas paralleelselt eesti keele tundidega. Eduard Odinetsi ettepanekul
kooskõlastati muudatused, kõik olid nõus.
5.

Kodukorra muudatused

Tea Kivirand tutvustas muudatusi kodukorras (protokollile lisatud). Lisandusid nutivabad alad,
reguleeriti käitumist tulekahju korral, mida kaasa võtta ja kuhu minna. Õpilasesindus tegi
ettepaneku, et õppehäiret võiks teha vahetunnis, kui kõik on kusagil laiali, siis on näha, kuidas
evakueerumine toimub. Otsus: kõik on nõus ettepanekutega kodukorra muutmiseks.

6.

Hoolekogu tööplaan

Ette kandis Eduard Odinets. Arutati hoolekogu koosolekute toimumise kuupäevi. Otsustati teha
seoses kooli sisehindamise läbiviimise ja õpilasesinduse põhimääruse muudatustega lisakoosolek
28. novembril. Otsus: kinnitada tööplaan (protokollile lisatud).
7.

Ülevaade 2019. aasta eelarve projektist

Ette kandis direktor Anne Endjärv. Direktor andis ülevaate, mida on koolis remonditud ja vahetatud
ning mis vajab veel uuendamist. Koolis on vaja palju teha (mitmed ettekirjutused terviseametilt),
aga selleks puuduvad piisavad ressursid, kuna linn ei eralda raha. Direktor tahtis kuulda ka õpilaste
arvamust siseterviseradade ehitamiseks. Otsus: eelarve kooskõlastada.
8.

Liikluskorraldus kooli ümber

Direktor selgitas, mis muudatused viidi sisse kooliõuel liikluse ohutumaks muutumisel. Ta tutvustas
ka ettepanekuid, mis on veel tehtud linnavalitsusele, sealhulgas hekitaguse parkla laiendamine.
Direktor nentis, et olukord on paranenud – lapsed pääsevad ohutumalt kooli ja teenindav transport
pääseb kooli hoovi. Otsus: võtta informatsioon teadmiseks.
9.

Hoolekogu osalejad kooli supervisioonil (arengukava koostamine)

Eduard Odinets arvas, et hoolekogu roll arengukava koostamisel on üsna oluline ja hoolekogu
esindajad peaks osalema. Otsustati, et supervisioonil osalevad Eduard Odinets ja Kaire Viil.
10.

Direktori muu informatsioon

Direktor informeeris võimalusest taastada mudilaskoor, probleemidest staadioni veeühendusega ja
lõpuaktuste toimumise aegadest.
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