ÜLEVAADE
KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
TÖÖST (2015/2016. õppeaasta)
Ülevaateperioodil tegutses Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu Kohtla-Järve
linnavalitsuse 13. oktoobri 2015 korraldusega nr 798 kinnitatud koosseisus. Hoolekokku kuulusid
ülevaateperioodil Valdor Ernits (koolipidaja esindaja), Jaak Saar (vilistlaste esindaja), Triinu
Teppe (õpilaste esindajad), Sirje Kivil, Siim Abner (õpetajate esindajad), Anne Palmiste, Kaire
Viil, Indrek Puusepp (lastevanemate esindajad), Eduard Odinets (kooli tegevust toetava
organisatsiooni esindaja).
Aruandeperioodil toimus 6 hoolekogu koosolekut, neist üks elektrooniline. Kõik otsused on vastu
võetud konsensuslikult. Samuti osalesid hoolekogu liikmed võimaluste piires erinevatel
kooliüritustel.
Septembri 2015 koosolekul pikendati hoolekogu esimehe (Eduard Odinets) volitused.
Aseesimeheks valiti Sirje Kivil, hoolekogu sekretäriks kinnitati taas Anne Palmiste. Hoolekogu
esindajaks õpetajate ja personali konkursikomisjonis valiti Indrek Puusepp.
Koosolekul nõustuti gümnaasiumiosa õppekava muutmisega, sh muudatused valikainete
koosseisus ja sisekaitsesuuna kaotamine. Arutati ka kooli hindamiskorra muudatused. Suurem
diskussioon tekkis suulise hinnangu vs numbrilise hinde andmise üle algklassides. Hoolekogu jäi
seisukohale, et sõnalise hinnanguga tuleb algklassides jätkata nii kaua, kui see on võimalik, ehk
võimalikult kaua. Lisaks arutati kodukorra mõningad muudatused, neist olulisem on ehk päeviku
kaotamine 5.-6. klassis.
Samal koosolekul kinnitati hoolekogu tööplaan 2015/2016. õppeaastaks. Tööplaan on
avalikustatud kooli võrgulehel.
Novembri 2015 koosolekul arutati kooli 2015. aasta eelarvet ning kiideti heaks kooli
põhimääruse muudatused, mis tulenevad muutunud seadusandlusest. Samuti otsustati teha
arupärimine linnavalitsusele direktori ametijuhendi asjus, kuna selgus, et see direktoril puudub
juba mitme aasta vältel.
Detsembri 2015 koosolek oli pühendatud kooli uuendatud arengukavale. Kooli eesmärgid ja
visioon on samaks jäänud. Olulisele kohale on tõusnud ühised väärtused ning nende
teadvustamine kogu koolipere poolt. Lisaks on arengukava kontekstis arutatud vanematekogu ja
vilistlaste kogu, samuti koolipidaja rolli ja ülesanded. Diskussiooni käigus rõhutati
võtmepädevuste, läbivate teemade tähtsust, eesti keele kasutamisega koolis seonduv ning mitmed
muud olulised küsimused.
Märtsi 2016 koosolekul arutati arenguvestluste läbiviimise korda, mis nüüd tehakse igal
õppeaastal. Oluliselt rõhutati lapsevanemate kaasamist ja osalust. Arutluse all olid ka
palgakorralduse muudatused, mis tulenevad Vabariigi Valitsuse kehtestatud miinimumtasudest.
Samal koosolekul vaadati mõned kodukorra muudatused, mis on suuremas osas seotud eine
korraldamisega pikapäevarühmale ning võimalusel ka teistele soovijatele.
Koosolekul tutvuti riikliku järelevalve tulemustele, mille raames suuremat diskussiooni tekitas
järelevalve soovitus pöörata suuremat tähelepanu eesti keelest erineva keelega õpilastele.
Direktor tutvustas vastavaid meetmeid. Riikliku järelevalve järgselt nõustati mitme tehnilise
muudatusega nii põhikooli kui gümnaasiumisa õppekavas. Samal koosolekul tutvuti ettevõtliku
kooli hindamise tagasisidega, kuna koolile on omistatud ettevõtliku kooli baastase.

Hoolekogu nõustus direktori ettepanekuga kehtestada ka 2016/2017. õppeaastal koolivaheajad,
mis erinevad haridus- ja teadusministri kehtestatavatest üldistest vaheaegadest, ehk jätkata viie
vaheajaga.
Pikem diskussioon tekkis koosolekul keelekümblusmetoodika kooli sissetoomise ümber. Enamus
hoolekogu liikmetest ei pooldanud keelekümblusklassi avamist ning ühiselt otsustati jätkata sama
süsteemiga, mis eelmiselgi õppeaastal, kuid soovitati õpetajatel kindlasti läbida vastavad
koolitused, et paremini ja tõhusamini toetada eesti keelest erineva keelega õpilasi.
Samal koosolekul tutvustas õpilasesinduse esindaja esinduse tööd ja tegemisi, direktor selgitas
staadioni teema ümber toimuvat ning arutati ka kriisiolukorras käitumist koolis.
Juuni 2016 koosolekul puudus kvoorum, seetõttu otsuseid ei tehtud, kuulati ära direktori
informatsiooni, k.a palgakorralduse muutmine (konkreetsete numbrite ärakaotamine ja palkade
sidumine Vabariigi Valitsuse ja linnavalitsuse otsustega; lisatasude maksmise täiendav
reguleerimine), vastuvõtu korra muutmine (täpsustused 10. klassi sisseastumisega seonduv,
nõutavad dokumendid, tähtajad).
Samal koosolekul kuulati ära kooli HEV-koordinaatori aruannet. Tutvuti tegevustega, mida kool
võtab ette töös nt keeleliste erivajadustega õpilastega ja andekate õpilastega. Need teemad on
hoolekogu erilise tähelepanu all.
Anti teada, et riigigümnaasium avatakse Kohtla-Järvel 2019. aastal.
Juulis 2016 toimunud e-koosolekul kinnitati palgakorralduse ja vastuvõtu korra muudatused, mis
said arutatud juuni koosolekul ning täiendavalt elektroonilises kirjavahetuses.
Augusti 2016 koosolekul kuulati ära õppejuhi ja huvijuhi aruanded ning direktori ülevaate
üldtööplaani täitmisest lõppenud õppeaastal. Pärast pikka diskussiooni andis hoolekogu
nõusoleku avada uuel õppeaastal piirnormist suurema 4. ja 8. klassi.
Hoolekogu koosolekute protokollid on avalikustatud kooli võrgulehel.
Uuel, 2015/2016. õppeaastal on hoolekogul plaanis sama aktiivselt panustada erinevate kooli
tegevust reguleerivate dokumentide väljatöötamisse. Jätkame oma esindajate kaudu tööd kooli
erinevates otsustus- ja koostöökogudes. Jälgime kooli arengukavas püstitatud eesmärkide
saavutamist ja panustame selle töö õnnestumisse. Hoiame ennast kursis ning operatiivselt
reageerime arengutele linna gümnaasiumivõrgu küsimuses.
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