KOHTLA-JÄRVE JÄRVE KOOLI HOOLEKOGU
26.09.2019 KOOSOLEKU PROTOKOLL

Algus kell 18.00
Lõpp kell 20.00

Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Reet KUKK, Siiri BUNDER, Uudo SALA, Merike PERI,
Kerda EIERT, Maris LAURI, Aljona KAZAKOVA, Lotte TEPPE
Puudusid: Anne-Ly Reimaa ja Vaili Viirlaid
Koosolekule oli kutsutud: Anne ENDJÄRV – Kohtla-Järve Järve Kooli direktor

PÄEVAKORD:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
3. Hoolekogu sekretäri kinnitamine
4. Hoolekogu esindaja kinnitamine kooli tervisenõukogus
5. Hoolekogu esindaja kinnitamine õpetajate jt pedagoogiliste ametite konkursikomisjonis
6. Hoolekogu 2019/2020. õa tööplaan
7. Ülevaade koolihoone hetkeolukorrast
8. Eesti keelest erineva kodukeelega õpilaste toetamisest
9. Direktori muu informatsioon
10. Kohapeal algatatud küsimused

1. Päevakorra kinnitamine
Päevakorraga olid kõik nõus.
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Kandidaadiks esitati ja valiti ühehäälselt
Hoolekogu aseesimeheks valiti Kerda Eiert.
3. Hoolekogu sekretäri kinnitamine

hoolekogu

esimeheks

Eduard
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Hoolekogu sekretäriks valiti Siiri Bunder.
4. Hoolekogu esindaja kinnitamine kooli tervisenõukogus
Hoolekogu esindajaks kooli tervisenõukogus valiti Uudo Sala.
5. Hoolekogu esindaja kinnitamine õpetajate jt pedagoogiliste ametite konkursikomisjonis
Hoolekogu poolt valiti esindajaks Merike Peri.
6. Hoolekogu tööplaan
Ette kandis Eduard Odinets (protokollile lisatud).
Arutati hoolekogu koosolekute toimumise kuupäevi, vähemalt neli korda aastas. Esialgsed tähtajad:
28. november, 27. veebruar, 28. mai ja 28. august. Otsustati vajadusel kohtuda ka väljaspool
planeeritud aega või siis korraldada e-koosoleku.
Maris Lauri ettepanekul võiks hoolekogu koosolekul anda ka ülevaate programmidest, milles kool
osaleb, ja Kerda Eiert juhtis tähelepanu hindamissüsteemi kohta algklassides. Otsustati see
veebruari koosolekul üle vaadata.
Tööplaan kinnitati ühehäälselt.
7. Ülevaade koolihoone hetkeolukorrast
Ette kandis direktor Anne Endjärv. Direktor andis ülevaate 11. septembril toimunud kohtumisest
linnavalitsuse esindajatega, tõestamaks seda, et koolihoonega on suured probleemid. Ta näitas lisaks
fotosid, mis on tehtud erinevatest kooli ruumidest ja seintest, milline olukord seal valitseb. Seintes
on praod, torud on vajunud, igal pool on niiskus, keldris hallitus, aula on väga külm jne. Vaja on
saada ekspertiisi hoone kohta, et otsustada, mida millises järjekorras teha. Koolihoonele on tehtud
mitmeid ettekirjutusi.
Hoolekogu toetas pöördumist linnavalitsuse poole, et nõuda ekspertiisi koolimaja seisukorra kohta.
Hoolekogu esimees kirjutab alla vastavasisulisele pöördumisele alla.
8. Eesti keelest erineva kodukeelega õpilaste toetamisest
Direktor rääkis, et lisatunnid lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, rahastab kool oma eelarvest ja
selleks ei ole lihtsalt vahendeid, kuna praeguseks on meie koolis muu emakeelega lapsed ülekaalus.
Keelekümblust kool ei saanud, sest 5 aastat tagasi ei olnud lapsevanemad sellest huvitatud, taheti
puhast eestikeelset haridust. Nüüd on olukord selline, et kakskeelsed lapsed lähevad üle vene
keelele omavahel suheldes ja puuduvad vahendid, et aidata neil rohkem eesti keelt õppida. Õpetajad
vajaksid 2 ametlikku lisatundi nädalas 1.-3. klassini ja lisaressurssi 4.-9. klassides, et pakkuda
lisaõpet ja toetada last.
Hoolekogu tegi direktorile ettepaneku koostada kindel tegevuskava, ülesannete nimekiri ja selle
põhjal teha taotlus lisarahastuse saamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.
Hoolekogu esimees kirjutab alla vastavasisulisele pöördumisele alla.
9. Direktori muu informatsioon

Direktor rääkis Järve Kooli sünnipäeva tähistamisest 9. oktoobril, kus tuleb esitamisele uus
koolilaul, uue lipu sissetoomine ja kooli logo juttude võistluse võitja väljaselgitamine.
Meie kooli Moedemm (Järve Gümnaasiumi nime all) pääses 17. oktoobril toimuvasse finaali Paides
kolme parema eduloo hulka kategoorias „Parim koostöö partneriga“.
Koolis toimuvad teemanädalad: novembris käitumine, veebruaris maa, märtsis kultuur. 18. oktoobril
on õpilastele e-õppepäev, toimub motivatsioonipäev õpetajatele.
Jätkuvad kohtumised vilistlastega ehk projekt Kogemuste jaht, plaanis on HEV õpilastega seotud
projekt koostöös Töötukassaga, perepäev 14. novembril.
Koolivormi teema esimene laine kõikide osapooltega räägitud, plaanitakse korraldada veel üks
teematuba lastevanematele.
10. Kohapeal algatatud küsimused
Kohapeal algatatud küsimusi ei olnud.
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