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Läbirääkimised päevakorra asjus.
Varem teatatud päevakord kinnitati ühehäälselt. Lisaettepanekuid ei olnud.
Koosoleku päevakord:
1. Riikliku järelevalve käigus tõstatatud probleemid ja nende lahendused
2. Hoolekogu tööplaan
3. Esindaja(te) määramine gümnaasiumi atesteerimiskomisjoni
4. Kohapeal kerkinud küsimused
1. Riikliku järelevalve käigus tõstatatud probleemid ning nende lahendused
Kuulati Kohtla-Järve linnavalitsuse esindaja Olga Golovatšjova ettekannet.
8.01.2007 teostati Järve Gümnaasiumis riiklik järelevalve HTMi poolt, mille kohta on
väljastatud õiend, mis on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 151
20.02.2007, ning 26.-30.03.2007 teostati teenistuslik järelevalve Kohtla-Järve
linnavalitsuse poolt, mille kohta esitatakse akt linnapeale kinnitamiseks 13.04.2007.
Kuulati Järve Gümnaasiumi direktori Irina Tokmani ettekannet.
Riikliku järelevalve läbiviimise aluseks oli lastevanemate poolt Haridus- ja
Teadusministeeriumile 20.11.2006 saadetud kiri. Järelevalvet kooli õppetegevuse üle
teostas 8.01.2007 HTMi järelevalveosakonna peainspektor Merike Olt. Kooli direktorile
tehti 3 ettekirjutust ning 1 ettepanek. Kooli administratsioon suhtus ettekirjutustesse
tõsiselt ning neid asuti täitma. Kõige suurem probleem on kvalifikatsiooninõuetele
vastavate pedagoogide leidmine.
Ettepanekud:
1. Eduard Odinets: kooli direktoril edastada Kohtla-Järve linnavalitsuse akt järelevalve
läbiviimise kohta hoolekogu esimehele
2. Jüri Utt: et motiveerida õpetajaid ning täita vakantsed kohad kvalifikatsiooninõuetele
vastavate pedagoogidega, peaks linnavalitsus üle vaatama õpetajate palgad
3. Jüri Utt: linnavalitsus võiks koolidirektoreid nõustada töölepingute sõlmimise osas.
Sõnavõtud:

Eduard Odinets: Kooli õhkkond on pingeline. Ettepanek linnavalitsusele:
a) viia õpetajate, lastevanemate ning õpilaste seas läbi rahulolu-uuring
b) selgitada välja rahulolematuse põhjus(ed)
c) avalikustada tulemused
2. Hoolekogu tööplaan
Toimus kooli hoolekogu tööplaani sisuline koostamine ning põhjalik arutelu. Tööplaan
kinnitati (lisatud protokollile).
3. Esindaja(te) määramine gümnaasiumi atesteerimiskomisjoni
E. Odinets tegi ettepaneku määrata atesteerimiskomisjoni liikmeks Lüüli Kübarsepp.
K. Jõe tegi ettepaneku määrata atesteerimiskomisjoni liikmeks Teet Korsten.
Mõlemad kandidaadid olid nõus osalema kooli atesteerimiskomisjoni töös.
Otsustati: 1) määrata kooli atesteerimiskomisjoni liikmeteks Lüüli Kübarsepp ja Teet
Korsten.
4. Kohapeal kerkinud küsimused
Otsustati: 2) avalikustada Järve Gümnaasiumi hoolekogu otsused ja protokollid kooli
veebilehel
3) teha kooli juhtkonnale ettepanek avalikustada veebilehel õpilaste ajaleht
Järve Cool
4) kutsuda hoolekogu järgmine koosolek kokku 16. mail 2007 algusega kell
18.00 ruumis 307.
Võeti teadmiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi selgitus, et lapsevanemal ei ole õigust
nõuda tunni külastust, olenemata sellest, kas tunnis viibib tema laps või mitte.
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