Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi
hoolekogu koosoleku protokoll
Kohtla-Järve

19. juuni 2007

Algus kell 18.00, lõpp kell 20.40
Koosoleku juhataja: Eduard Odinets
Protokollija: Mari Halliksaar
Võtsid osa: Arne Berendsen, Ilme Hallik, Mari Halliksaar, Kaire Jõe, Lüüli Kübarsepp,
Ülle Melders, Eduard Odinets, Jüri Utt
Puudus: Teet Korsten
Kutsutud: lapsevanemad Alo Abel, Signe Abel ja Marika Parkman, Järve Gümnaasiumi
direktor Irina Tokman, õppealajuhatajad Reet Kukk ja Kristel Tamm, Kohtla-Järve
linnavalitsuse esindaja Jüri Kollo
Otsustati kinnitada järgmine päevakord:
1. Lastevanemate Alo Abeli, Signe Abeli ja Marika Parkmani ärakuulamine
2. Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord – Lüüli Kübarsepp,
õppealajuhatajad Reet Kukk ja Kristel Tamm
3. Kooli tehnilisest seisukorrast, remonditöödest – linnavalitsuse esindaja Jüri Kollo
4. Järve Gümnaasiumi õppekavast, gümnaasiumi vastuvõtu korrast, oma põhikooli
lõpetajatest gümnaasiumis – Kaire Jõe, õppealajuhataja Kristel Tamm
5. Hoolekogu tegevuse aruanne – Eduard Odinets
6. Kohapeal kerkinud küsimused
1. Lastevanemate Alo Abeli, Signe Abeli ja Marika Parkmani ärakuulamine
Lastevanemate pidevad küsimused kooli juhtkonnale häirivad õppetööd. Signe Abel
seletas, et direktor Irina Tokman keeldub suuliselt küsimustele vastamast ja palub kõik
küsimused kirjalikult esitada. Rahuldavaid vastuseid ei ole vanemad saanud, mistõttu on
nad olnud sunnitud korduvalt ühtesid ja samu küsimusi esitama. Lapsevanemad
soovitasid hoolekogul avaldada direktorile umbusaldust.
Hoolekogu otsustas toetada haridus- ja teadusministri Lukase arvamust Järve
Gümnaasiumi direktori väljavahetamise vajalikkusest.
2. Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord
Kuulati Lüüli Kübarsepa ettekannet arenguvestluse olemusest ja eesmärkidest. Järve
Gümnaasiumis viiakse arenguvestlused läbi 1., 3., 5., 7., 9., 10. ja 12. klassides.
Õppealajuhatajad rõhutasid, et arenguvestluse ettevalmistustöö on väga keeruline ja
aeganõudev ning õpetajad lisatasu selle eest ei saa.
3. Kooli tehnilisest seisukorrast, remonditöödest
Linnavalitsuse esindaja Jüri Kollo andis lühida ülevaate viimaste aastate remonditöödest
ja nende maksumusest. Jüri Utt pööras tähelepanu linnavalitsuse puudulikule

järelevalvele. Muret tekitas ka aula põranda halb seisukord ning ventilatsiooni
puudumine klassiruumides.
Hoolekogu tegi ettepaneku tõhustada järelevalvet ning hoolikamalt jälgida remonditööde
kulgemist. Peeti vajalikuks keskenduda eelkõige hädavajalikule ventilatsiooni süsteemi
väljavahetamisele ning hiljem viimistlustöödele.
4. Järve Gümnaasiumi õppekavast, gümnaasiumi vastuvõtu korrast, oma
põhikooli lõpetajatest gümnaasiumis
Kaire Jõe ja Kristel Tamme ettekannetest selgus, et õpilaste võimalused valida erinevaid
aineid gümnaasiumis on praktiliselt olematud. Ainus valik on klassi haru: reaal- või
loodusharu. Kool on kohustatud kõik soovijad gümnaasiumisse vastu võtma.
5. Hoolekogu tegevuse aruanne
Otsustati, et hoolekogu tegevuse aruanne kinnitatakse järgmisel koosolekul.
6. Kohapeal kerkinud küsimused
Otsustati:
1. Kutsuda järgmisele koosolekule linnavalitsusest pädev inimene, kes on valmis
vastama remonditööde kvaliteedi küsimustele.
2. Pöörata kooli juhtkonna tähelepanu kooli territooriumi korrastamisele.
3. Teha ettepanek koolijuhtkonnale kõrvaldada sisseastumise korrast veebilehel
eksitav info. Õpilasi ei reastata keskimise hinde alusel.
4. Järgmine hoolekogu koosolek toimub 29. augustil algusega kell 18.00.
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