KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
ARUANNE (2008/2009. õppeaasta)
Vastavalt haridusministri 22. juuni 2000 määruse nr 19 „Kooli hoolekogu tegutsemise kord“
paragrahvile 6 peab kooli hoolekogu esitama õppeaasta jooksul tehtud töö aruande üks kord
õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja linnavalitsusele heakskiitmiseks.
Antud aruanne hõlmab hoolekogu tegevust 2008/2009. õppeaastal.
Aruandeperioodil kuulusid hoolekokku Eduard Odinets, Lüüli Kübarsepp, Ilme Hallik, Kaire Jõe,
Merilin Männamäe, Ülle Melders, Teet Korsten, Arne Berendsen ja Jüri Utt.
Aruandeperioodil toimus 4 hoolekogu koosolekut: üks I poolaastal ja kolm II poolaastal.
Eelmisest aruandest on ekslikult välja jäänud 2007/2008. õa viimane, 8. mai 2008.a koosolek.
Kajastame seda antud aruandes.
8. mai 2008 koosolekul kohtuti koolipsühholoogiga, tema töö suhtes oldi üsna kriitilised. Kooli
direktor lubas psühholoogi tööd tõsiselt jälgida ning pöörata suuremat tähelepanu tema tegevusele ja
võimalustele koolis. Tutvuti põhjalikult kooli staadioni renoveerimise kavaga. Uuendatud staadion
pidi valmis saama 1. septembriks 2009.
26. novembri 2008.a koosolekul käsitleti mitmeid koolijuhtimise küsimusi, sh kooli uue arengukava
väljatöötamist. Kooli direktor lubas, et arengukava on valmis 1. septembriks 2009. Samuti aasta võrra
lükkus edasi sisehindamine. Tunti tõsist muret huvijuhi puudumise ja õpilasesinduse töö pärast.
Tungivalt paluti kooli direktoril tegelda suitsetajatega kooli territooriumil ja selle ümbruses.
28. jaanuari 2009.a koosolekul arutati pikemalt kooli vastuvõtmise korda. Nõustuti Haridus- ja
Teadusministeeriumi seisukohaga eesti keele valdamise nõude diskrimineerivast iseloomust ning
toetati kooli põhimääruse muutmist selles küsimuses. Samuti arutati võimalike kriteeriumide
kehtestamist gümnaasiumi vastuvõtmisel. Seoses lastevanemate pöördumisega hoolekogu poole
peatuti hindamissüsteemil, mis on õigusaktidega reguleeritud, kuid ilmselt ei ole lastevanematele eriti
tuttav. Põgusalt arutati koolisööklaga seonduvat, k.a võimalust jagada toitu iseteenindamise
põhimõttel. Taas tunti muret, et turvatöötaja puudumisel on õpilastel kerge koolipäeva jooksul õue
pääseda.
18. veebruari 2009.a koosolekul kinnitati hoolekogu 2008/2009. õa aruanne ning jätkati arutelu
tingimuste seadmisest gümnaasiumi vastuvõtmisel. Otsustati teha õppenõukogule ettepanek võtta
gümnaasiumi 10. klassi kõik, kes avaldavad soovi ning on põhikooli lõpetanud järeleksamiteta ja
vähemalt „rahuldava” käitumisega. Teistest põhikoolidest tulnud õpilased peavad esitama lisaks 9.
klassi lõputunnistusele nn valge tunnistuse. Taas tõdeti, et koolis ei tööta huvijuhti.
29. aprilli 2009.a koosolekul anti pika arutelu tulemusena nõusolek, et 2009/2010. õppeaastal võib 5.
klassi õpilaste arvu piirnormi suurendada 28 õpilaseni. Arutati kooli pedagoogilise kaadri vajadusi
ning ettevalmistusrühma avamise küsimust. Taas tunti muret koolitoidu kvaliteedi pärast ning toetati
õpilaste ideed korraldada koolis vastav uuring.
Hoolekogu koosolekute protokollid on avalikustatud kooli veebilehel.
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