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Tutvumine kooli uue direktoriga
Kooli arengukavast – Kalmer Puul
Kooli eelarvest – Kalmer Puul
Vaba aja veetmise võimalustest koolis – Mari Halliksaar
Õpilasesinduse tööst – Mari Halliksaar
Hoolekogu aruandest – Eduard Odinets
Hoolekogu tööplaanist – Eduard Odinets

1. Tutvumine kooli uue direktoriga
KUULATI: kooli direktor Kalmer Puul tutvustas ennast ning märkis, et on tööl alates
k.a. 19. oktoobrist; kollektiiviga on kohtunud, samuti abiturientidega, kuna nendega
saab ajaliselt kõige vähem koos olla. Tööd tuleb edasi teha, vastuseisu tundnud ei ole.
Kooli pedagoogiline kaader on kõrge tasemega ning koolil on hea maine. Hetkel on
puudus poiste kehalise kasvatuse ja tööõpetuse õpetajast ning logopeedi koht on
probleem, kuid rõõm on tõdeda, et pedagoogide ridadesse naases kooli endine õpetaja
Mai Teetlok, kes annab inglise keelt ja eesti keelt.
Kaadriprobleem püsib, kõigepealt tuleb selgitada õpetajate vajadus ning siis teha
selgitustööd läbi laste ja lastevanemate, ehk tekib võimalus Tallinna Ülikoolist kedagi
tööle kutsuda, muidugi teavitada ka läbi meedia. Linnavalitsusest on lubadus abistada
elamispinnaga noort õpetajat-spetsialisti.
Töötatud aeg on olnud liialt lühike, kokku on puutunud ka majanduslike
probleemidega, kuid omavahelisele tegusale koostööle lootes läheb tulevikus olukord
koolis kindlasti paremaks.
2. Kooli arengukavast
KUULATI: kooli direktor Kalmer Puul avaldas mõtteid hetkel kehtiva (2004-2010)
kooli arengukava üle. Arengukava on liialt pikaajaline, arvestades kiireid muutusi
ühiskonnas piisaks planeeringutest 3 aastaks, selline arusaam on ka õppejõudude
poolt heakskiidu leidnud. Arengukavas on tegevuskava reaalselt välja toodud, kuid

seletuslik pool on puudulik, liialt lakooniline. Samuti rahaline pool peab olema
kaetud. Arengukava vajab kriitilise pilguga ülevaatamist, kuid mitte liialt kiirustades.
Tänapäevase metoodikaga tehes saab linnavalitsusele kinnitamiseks esitada kevadel,
mitte varem. Selleks on vajalik moodustada töögrupp, kuhu peaks kindlasti kuuluma
ka hoolekogu liige.
Arengukava peaks olema abivahend kõigile kooli töötajatele, mitte sisaldama ainult
õppe-kasvatuslikku arengut.
Kuuldu põhjal OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks, määrata järgmisel
koosolekul oma esindaja töörühma ning järgmise aasta algusesse planeerida
arengukava arutelu.
3. Kooli eelarvest
KUULATI: kooli direktor Kalmer Puul informeeris eelarve olukorrast, sest 1.
oktoobriks pidi olema projekt esitatud Kohtla-Järve Linnavalitsusele, see on edastatud
ning 1. detsembriks peab olema linna volikogus. Eelarve puudutab eelkõige
remondikulusid ja investeeringuid. Arvud on ette antud ning märkimisväärseid
muutusi teha ei ole võimalik. Tütarlaste riietusruumi tarbeks on järgmiseks aastaks
remondiraha planeeritud, riigipoolne eraldus selgub veebruaris-märtsis.
Direktor teavitas, et majandustegevuse parandamiseks oleks otstarbekas koolile
soetada väike kaubik. See probleem on linnapeaga läbirääkimise küsimus.
Eelarve on avalik ja kõigile küsimustele saab vastuse.
Hoolekogu liikmeid huvitas eelarves märgitud valveteenuse osa, sest kooli valve on
praktiliselt olematu.
Arvestades asjaolu, et seadus nõuab eelarve kinnitamist hoolekogu poolt
OTSUSTATI: eelarve arutelu toimub detsembrikuu hoolekogu koosolekul.
4. Vaba aja veetmise võimalustest koolis
KUULATI: Mari Halliksaar kõneles huvitegevusest koolis: on võimalik käia
rahvatantsus (töötab kokku 7 rühma, 1.-6. klassidele ja neidude rühm), maleringis 2
korda nädalas, meediaringis Järve Cool, matemaatikaringis Nuputa, keemiaringis,
algklassidele on arvutiring ning õpetaja Mall Schmidti eestvedamisel ökoloogia
projektid. Veel on võimalik õppida esperanto keelt, käia kergejõustiku ning
suusatamise treeningutel. Huvi on tuntud näiteringi vastu.
Kooli direktor Kalmer Puul selgitas: huvijuht on väga pikalt olnud haige, paraku see
koht on meil täitmata. Järgmisest veerandist asub huvijuht tööle ning loodame
olukorra paranemist. Kuigi linna poolt pakutavad huviringid on heal tasemel, on
huviringide töö valdkond, millega tuleb koolis jätkuvalt tegeleda.
5. Õpilasesinduse tööst
KUULATI: Mari Halliksaar märkis, et õpilasesinduse töö koolis on olnud puudulik,
mida kindlasti mõjutab huvijuhi puudumine, suur koormus ning vähene õpilaste huvi.
On püütud küll üritusi korraldada, kuid õpilasi tuleb vähe kohale.
Kooli direktor Kalmer Puul täiendas: üritused peaksid toimuma täiskasvanu hoole all,
kuid liider peaks olema siiski õpilaste hulgast. Õpilasesindus peaks olema aktiivsem,
eestvedajad soovitavalt 10. klassist, kuna abituriendid on kevadel lahkujad.

Aktiivsusest võidaksid noored ise, vabariiklikult toimub huvitavaid üritusi, milles
oleks võimalik osaleda.
6. Hoolekogu aruandest
Eduard Odinetsi poolt koostatud hoolekogu aruandega otsustati põhjalikumalt tutvuda
ning arvamust avaldada elektronposti teel. Kui põhimõttelisi küsimusi ei teki, siis
lugeda aruanne kinnitatuks.
7. Hoolekogu tööplaanist
KUULATI: Eduard Odinets tegi ettepaneku hoolekogu kokku kutsuda detsembris,
kuna vajalik on arutada sisehindamist, toitlustamist, tutvuda lõpetajate edasise
käekäiguga, arutada sotsiaalprobleeme ning teha plaane järgmiseks poolaastaks.
Arvestades asjaolu, et detsembrikuu on pingeline ning hoolekogu liikmed on
tööalaselt väljaspool Ida-Virumaad,
OTSUSTATI: hoolekogu järgmine koosolek toimub 28. novembril 2007 kell 18.00
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