KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
27.08.2015 KOOSOLEKU PROTOKOLL

Algus kell 18.30
Lõpp kell 19.20
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Koosolekule oli kutsutud:
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I Päevakorra kinnitamine
Eduard ODINETS: kas kellelgi on päevakorra osas täiendusi ja/või parandusi?
Täiendusi ja parandusi kellelgi ei ole.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku lisada teise päevakorrapunktina päevakorda arutelu
kooli vabade ametikohtade konkursi korra kohta, kuna hoolekogu peab selle kehtestama
(selline väljend on PGS-s). Sellest korrast ja selle muudatustest oli jutt eelmisel
koosolekul, täna peame selle korra kinnitama. Teen ettepaneku lisada see punkt
päevakorda ja päevakord kinnitada koos selle lisapunktiga.

Vastuväiteid ei ole.
OTSUSTATI: lisada hoolekogu esimehe poolt nimetatud punkt päevakorda punktina 2
ning kinnitada päevakord muudetud kujul (ühehäälselt).

II Vabade ametikohtade täitmise korra muudatused
Eduard ODINETS: eelmisel koosolekul me arutasime pakutud muudatused läbi. Kas
keegi soovib neid korrata, midagi täpsustada või parandada?
Täpsustusi ja parandusi ei esitatud.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku kinnitada vabade ametikohtade täitmise kord
esitatud muudatustega.
OTSUSTATI: vabade ametikohtade täitmise kord kinnitada (ühehäälselt).

III Muudatused kooli õppekavades
Anne ENDJÄRV: soovime hoolekogu heakskiitu viia põhikooli õppekavasse Bvõõrkeelena sisse saksa keel, selleks oli 12 soovijat.
Lisaks sellele nimetan veel muudatusi:
- gümnaasiumi õppekavas ei ole enam kasutatud väljendit lai/kitsas matemaatika,
see on määratletud tundide arvuga vastavas õppesuunas. Ühtlustatud on tundide
arv, mis vastab matemaatika laiale kursusele;
- kuigi me arutasime eelnevalt keelekümblusklassi avamist ja ka hoolekogu andis
selleks heakskiidu, seda me siiski ei tee. 21 muukeelset last õpib lihtsalt ühes
klassis, jätkuvad eesti keele tugiõppe tunnid kahes rühmas peale tavalisi
koolitunde. Edaspidi otsustasime, et need õpilased, kellel on eesti keelega kõik
korras, saavad A-võõrkeeleks valida inglise keele, kellel on eesti keelega
probleeme, saavad A-võõrkeeleks vene keele. Õpetajad käivad endiselt
keelekümbluse koolitustel;
- meie gümnaasiumis on 3 suunda, kuid tänavu soovis vaid 1 õpilane astuda
riigikaitse suunale, 18 õpilast reaalsuunale ja 2 sotsiaalrakenduse suunale. Homme
on 10-ndale klassile infokoosolek, kus tutvustame uuesti neid suundi ja laseme
õpilastel valida ainete kaupa valikaineid. Tahan lisada, et sotsiaalrakenduse suunal
on võimalik õppida soome keelt ja tehnoloogiaõpetust, mida reaalsuunal ei ole.
Gümnaasiumi õppekava muudatused on päevakorras hoolekogu järgmisel koosolekul.
OTSUSTATI: kiita heaks muudatused põhikooli õppekavas seoses saksa keele õppe
sisseviimisega (ühehäälselt).

IV Ettevõtliku kooli standardi saavutamisest
Eduard ODINETS: kas juuniga võrreldes on midagi muutunud, mingeid muudatusi, kas
meie kool vastab ettevõtliku kooli standardile?

Anne ENDJÄRV: meile on kaks korda kinnitatud, et baasstandardi me saame kätte.
Muudatusi mingisuguseid ei ole, oli vaja teha täpsustusi ja parandada kirjavead.
Lisasime juurde KIK-i projekti ning tervisliku toitumise ja liikumise aktiivõppe
koolituse. Tiitel antakse pidulikult kätte oktoobri vaheajal
OTSUSTATI: võtta info teadmiseks

V Olukorrast personaliga
Anne ENDJÄRV: meie infojuht läks lapsehoolduspuhkusele, alates augustist on tal
asendajaks uus inimene Natalia Savitskaja, uus õppejuht on Kadi Rebban, Vaili Talimäe
on arendusjuht, 1. muukeelsete õpilastega klassi õpetaja on uus inimene Halli
Toommägi, matemaatikat õpetab 7-ndatele klassidele 5 tundi nädalas noor tudeng Airika
Andruse, inglise keelt annab 6 tundi nädalas Inna Linde. Muust personalist nii palju, et
kuna me korrigeerisime koristajate territooriume, siis 2 koristaja kohta kaob ära. Nüüd
koristavad osad koristajad hommikul vara ühised ruumid ja kell 11.30 tulevad teised
koristajad koristama klasse. Nende 2 koristaja koha arvel saame tekitada 1,5 ringijuhi
kohta. Pikapäevarühm saab olema kaetud 2 õpetajaga.
OTSUSTATI: võtta info teadmiseks.

VI Hoolekogu aruanne 2014/2015
Eduard ODINETS: saatsin teile eile õhtul hoolekogu aruande meilile, täna täiendasin
seda käesoleva koosoleku teemadega ja saatsin uue variandina. Palun see kõigil
hoolekogu liikmetel üle vaadata ning teha enne 17.09.2015 oma täiendused ja
parandused ning mulle tagasi saata.
OTSUSTATI: võtta info teadmiseks ning tutvuda hoolekogu esimehe aruande tekstiga.

VII Direktori informatsioon
Anne ENDJÄRV: lühidalt annan teada:
- algava õppeaasta meie kooli vaheajad on kinnitatud ja need on väljas kooli
kodulehel;
- jätkub keskkonnakeemia kursus kolledžis;
- toimub ligi 12 000 eurot maksev KIK-i projekt „Loodus teeb lapsed leidlikuks“;
- õpetajate korrapidamine väheneb, uuest õppeaastast peavad õpetajad korda vaid
võimlas, sööklas, garderoobis, 3-ndal korrusel ja 1-sel korrusel. Leiame, et kõik on
kõikide asi ja kui keegi midagi märkab, tuleb endal reageerida;
- võimlasse tekib liikumisvahetund neile lastele, kes tunnevad vajadust jooksmise
jms vastu. Selle võrra on korrused loodetavasti vaiksemad;
- 3. korrus jääb natuke elavamaks, kuna seal on kohvik ja filmivaatamise ala,
samas kui 4. korrus peaks väga vaikne tulema;
- 1. korruse fuajeesse tekitame rohelise ala, kus on filmivaatamise nurk, pikutamise
nurk, istumise kohad – selline elutoa variant;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lastevanemate üldkoosolek toimub 17.09.2015;
jätkub koostöö Päästeametiga, selle raames toimub evakuatsiooniõppus koos tossu
ja paukudega;
jätkub robootikaring;
proovime leida vahendeid lastekoori ja kehalise kasvatuse ringi jaoks;
õpetajatele jätkub ujumine, seoses matiruumi remondiga on võimalikud rütmika
ja jooga;
jätkame hommikusöögi pakkumist ning peale pikapäevarühma lõunat jääb söök
endiselt avatuks kõigile;
algaval õppeaastal on meie koolis 21 klassikomplekti, 1. klassides on 43 õpilast,
10. klassis on 18 õpilast, 12. klassis on 25 õpilast, 11. klassis on 18 õpilast (30.
augustil lahkus
1
õpilane
Saksamaale
üheks
aastaks
ja
teine
riigigümnaasiumisse);
algaval õppeaastal on meie koolis 49 õppetööga seotud inimest (lisaks
õpetajatele kuuluvad siia ka näiteks logopeed, psühholoog, õppejuht, direktor),
neist 29 on 5 päeva nädalas majas, varem ei ole see arv nii suur olnud;
jätkuvad eesti keele tugiõppe tunnid;
kolledž pakub meile põlevkivi kursust, aga sellele pakkumisele ei saa ma enne
vastata, kui õpilased on kooli tulnud ja seda on neile tutvustatud. Eelmise
õppeaasta talvel pakuti samalaadset ringina tegutsemise võimalust ka, aga siis ei
olnud meie koolist ühtegi soovijat, seega pakume õppeaasta alguses uuesti;
jätkame ettevõtlike nädalate korraldamisega 2 korda aastas, samuti püüame need
maksimaalselt siduda loov- ja uurimistöödega, et õpilased ise teevad ja
korraldavad;
proovime korraldada õpetajate ja võib-olla ka juhtide vahetust Kiviõli kooliga,
loodetavasti saab see huvitav olema;
osaleme 100 kooli korvpalliprojektis;
22.04.2016 toimub meie kooli 50. rahvatantsupidu, selleks oleme broneerinud
kultuurikeskuse ja KULKA-sse kirjutanud projekti, et saada raha brošüüride
jaoks;
arengukava osas kavatseme edaspidi piirduda 3 aastaga, see osaliselt seotud ka
riigigümnaasiumi teemaga;
kui siiani on ettevõtluse alused ja õpilasfirmade tegemine toimunud vaid
gümnaasiumis, siis nüüd kavatseme selle viia ka põhikooli minifirmade
tegutsemise näol, Kaire Jõe on just praegu sellealasel koolitusel;
Virve Linder teeb koolipoolse ideena 12. klassi aktusel välja kuulutatud
Kuldsete käte galerii, mis algab õpilaste autahvlist ja viib kuni õpetajate toani.
Sinna paigutatakse nende õpetajate käejäljed, kes on meie koolis töötanud
vähemalt 40 aastat, meil on neid, kes on töötanud palju kauem. Praeguseks on
meil teada 14 sellist õpetajat. Virve tegeleb sellega;
ostsime taas natuke tehnikat juurde, et sisustada ruum nr 101, täna toodi ka uus
projektor ära;
septembri lõpus toimub meie koolis Eesti Noorte Segakoori laager. See koor
käib laagrites nendes koolides, kust on pärit kooris laulvad lapsed. Nad on
nädalavahetusel meil laagris ja 28.09.2015 annavad ka kontserdi;
koostöös muusikanõukoguga toimub meie koolis 1. oktoobril ka rahvusvahelise
muusikapäeva tähistamine;
meie uus staadion on ilus ja kirev, aga etteantud tähtajaks 31.08.2015 ilmselt
valmis ei saa. Tean seda, et kui tähtajaks valmis ei saa, tuleb linnal teatud osa
rahast tagasi maksta, seetõttu jälgib linn valmimist ja on ka valmis firmat
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rahaliselt karistama. Linnapea kinnitas mulle, et mina millegi pärast muretsema ei
pea;
11.01.2016 saabub kooli kaheks nädalaks maavalitsuse järelevalve – kontrollitakse
kõike õppetööga seonduvat – dokumentatsiooni, õpetajate kvalifikatsiooni, käiakse
ka tundides;
tänasest algas supervisioon, kust loodame saada mõtteid arengukavasse, see
toimub 4-5 korda 5 tunni kaupa koolivaheaegadel, meilt osaleb 18 inimest.

VIII Kohapeal algatatud küsimused
Küsimusi kellelgi ei ole
Eduard ODINETS: hoolekogu järgmine koosolek toimub 30.09.2015, siis on uus
koosseis, mis valitakse 17.09.2015 lastevanemate üldkoosolekul. Uuel koosolekul on vaja
valida hoolekogu esimees, aseesimees ja kinnitada sekretär

(allkirjastatud digitaalselt)
Eduard ODINETS
Hoolekogu esimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Anne PALMISTE
Hoolekogu sekretär

