Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi
hoolekogu koosoleku protokoll
Kohtla-Järve

30. jaanuar 2008

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.45
Koosoleku juhataja: Eduard Odinets
Protokollija: Arne Berendsen
Võtsid osa: Ilme Hallik, Mari Halliksaar, Kaire Jõe, Lüüli Kübarsepp, Ülle Melders
Puudusid: Teet Korsten, Jüri Utt
Kutsutud: Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi direktor Kalmer Puul, sotsiaaltöötaja Marika
Koldits
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Hoolekogu aruandest – Eduard Odinets
Sotsiaalprobleemid kooli õpilastega –sotsiaaltöötaja Marika Koldits
Ülevaade vägivalla-teemalisest uuringust – Ilme Hallik
Lapsevanemate pöördumisest – Lüüli Kübarsepp
Kooli eelarvest – direktor Kalmer Puul
Toitlustamisest koolis – direktor Kalmer Puul
Kooli ujula olukorrast – Kairi Jõe
Valgustusest kooli territooriumil – Kaire Jõe
Kohapeal kerkinud küsimused

1. Hoolekogu aruandest
KUULATI: hoolekogu esimeest Eduard Odinetsi, kes tõstatas küsimuse, et vastavalt
haridusministri 22. juuni 2000. a määruse nr 19 „Kooli hoolekogu tegutsemise kord” § 6 peab
hoolekogu esitama õppeaasta jooksul tehtud töö aruande ükskord õppeaastas kooli
lastevanemate üldkoosolekule ja linnavalitsusele heakskiitmiseks, mida ka tehti, kuid kahjuks
linnavalitsus ei ole oma arvamust avaldanud hoolekogu töö kohta.
OTSUSTATI: uurida, miks ei ole linnavalitsus seni võtnud seisukohta Kohtla-Järve Järve
Gümnaasiumi hoolekogu 2006/2007. õppeaasta aruande kohta.
2. Sotsiaalprobleemid kooli õpilastega
KUULATI: kooli sotsiaaltöötajat Marika Kolditsi, kes tutvustas hoolekogule kooli sotsiaaltöö
korralduslikku poolt ning informeeris, milles avalduvad kooli olulisemad sotsiaalsed
probleemid (koolikohustuse mittetäitmine ,õpimotivatsiooni puudumine, perede sotsiaalsed
probleemid - ei hoolita laste käekäigust)
Teostatud on 5-6 kodukülastust, kuid probleemiks on kodudesse sissepääsemisega,
õnnestunud on vanematega vestelda ainult kolmel korral.

Kooli sotsiaaltöötajal puudub oma töökabinet ning sidevahendid, mis on väga olulised
sotsiaaltöö korraldusliku poole pealt.
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks .
3. Ülevaade vägivalla-teemalisest uuringust
KUULATI: õpetaja Ilme Halliku poolt läbiviidud uuringu tulemusi.
Uuring viidi läbi 5.-9. klassi õpilaste seas, uuringus osales 107 õpilast, nendest 34% olid
poisid.
Uuring oli anonüümne ja koosnes 9 küsimusest koos vastuse variantidega.
Uuringust ilmnes,et kõige sagedasemad vägivalla ilmingud on narritamine – 54%, löömine –
19%, sõimamine – 27%, inetused ja keelepeks – 19%.
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks .
4. Lastevanemate pöördumisest
KUULATI: hoolekogu liikme Lüüli Kübarsepa arvamust lastevanemate avalduse kohta
(protokollile lisatud), milles nõuti õpilase kõrvaldamist 3b klassi nimekirjast ning kooli
direktori Kalmer Puuli informatsiooni kooli poolt tarvitusele võetud meetmetest .
Kooli direktori selgitustest ilmnes, et probleemiga tegeldakse ja avalduses märgitud
vägivallatsev õpilane on üle viidud 3a klassi.
Kooli sotsiaaltöötaja Marika Koldits teavitas hoolekogu, et klassijuhataja ei ole tema poole
avalduses märgitud vägivallatseva õpilase suhtes pöördunud.
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks, kuna antud probleemi lahendamine ei kuulu
hoolekogu pädevusse ning koolil jätkata avalduses tõstetatud probleemiga tegelemist.
5. Kooli eelarvest
KUULATI: kooli direktorit Kalmer Puuli, kes teavitas hoolekogu, et linnavolikogu kinnitas
oma 23. jaanuari 2008. a istungil Kohtla-Järve 2008. a linnaeelarve, kuid kooli 2008. a
alaeelarve artiklite lõikes on linnavalitsuse korraldusega kinnitamata.
Kooli direktor Kalmer Puuli sõnul on üldine hinnang kooli eelarve osas päris hea.
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks ja pöörduda eelarve küsimuse juurde tagasi,
kui alaeelarve on linnavalitsuse poolt kinnitatud.
6. Toitlustamisest koolis
KUULATI: kooli direktor Kalmer Puuli informatsiooni, et puudused, mis puudutavad kooli
(inventar, sööginõud, töötajate riietus jne) on kooli poolt kõrvaldatud, kõrvaldamata on
koolipidaja probleemid. Vaatamata sellele, et kooli administratsioon on mitmeid kordi
pöördunud sööklas remonditöid teostanud firma poole puuduste kõrvaldamiseks ning
teavitanud ka linnavalitsust nõudega, et remonditööde teostaja kõrvaldaks puudused, abi
nende puuduste kõrvaldamise osas ei ole saadud.
Jätkuvalt on probleemiks söökla kanalisatsioon ning söögisaali põrand.
Kaire Jõe tõstatas ka küsimuse, kas ei oleks mõttekas paigaldada sööklasse piimaautomaat,
kuna praegu kallatakse piim klaasidesse, mis on vastuolus tervisekaitse nõuetega.

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks. Koolil teavitada veel kord linnavalitsust, et
remonditööde teostaja ei ole garantiiaja jooksul kõrvaldanud puudusi ja taotleda
linnavalitsuselt puuduste kõrvaldamist.
Koolil uurida palju maksab piimaautomaat ning võimalusel see paigaldada.
7. Kooli ujula olukorrast
KUULATI: Kaire Jõe informatsiooni selle kohta, et ujulat ei saa kasutada juba terve kuu ning
probleemid on kehalise kasvatuse tundide läbiviimisega, kuna ei ole ruume, kus neid läbi viia.
Kooli territooriumil tunde läbi viia ei saa, sest ilmastikutingimused ei võimalda seda.
Kooli direktor Kalmer Puul selgitas, et ujulat ei saa kasutada kuna ventilatsioonisüsteem vajab
remonti, kuid uusi vajalikke osi ei ole võimalik soetada, sest sellist tüüpi
ventilatsioonisüsteem on tootmisest maha võetud ning tagavaraosi ei ole võimalik leida.
Uue ventilatsioonisüsteemi paigaldamine läheks maksma umbes 0,5 miljonit krooni.
OTSUSTATI: kiiremas korras koguda informatsiooni, mis on võimalik ära teha ja palju see
maksma läheb; pöörduda Kohtla-Järve Spordikeskuse poole ning uurida ujula kasutamise
võimalusi.
8. Valgustus
KUULATI: Kaire Jõe informatsiooni kooli territooriumile täiendavate valgustite paigaldamise
vajadusest, et kindlustada käidavad kohad piisava valgustusega. Samuti esineb
kooliterritooriumil lumiseid ja libedaid kohti, millele oleks vaja pöörata tähelepanu.
OTSUSTATI : libeduse ja lume probleemid lahendab kool. Valgustite paigaldamise osas
pöörduda taotlusega linnavalitsusse.
9. Kohapeal kerkinud küsimused
1) Kooli direktor Kalmer Puul informeeris, et 6.02.2008. a külastab kooli haridus- ja
teadusminister Tõnis Lukas ning 15.02.2008. a peaminister Andrus Ansip, kes viib läbi tunni.
2) Eduard Odinets tegi ettepaneku viia läbi järgmine hoolekogu koosolek kas 12. märtsil või
2. aprillil 2008. a.
OTSUSTATI: hoolekogu järgmine koosolek toimub 12. märtsil 2008. a kell 18.00.
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