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I Päevakorra kinnitamine
Eduard ODINETS: kas kellelgi on täiendusi, muudatusi või parandusi päevakorra osas?
Täiendusi, muudatusi ja parandusi ei esitatud.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku päevakord kinnitada.
OTSUSTATI: kinnitada päevakord esitatud kujul (ühehäälselt).

II Põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade muudatused
Eduard ODINETS: õpetaja Pille Ers saatis meile elektrooniliselt õppekavade muudatused
ja palun nüüd direktoril neid kommenteerida.

Anne ENDJÄRV: muudatused ei ole suured ja olulised, kuid meie koolis on see seotud
väikeklassi avamise, eesti keele tugiõppe ja digipädevusega. Õppekavasse on sisse
viidud sel sügisel avatud väikeklass ja jätkuv eesti keele tugiõpe. Digipädevusega
seoses – kui selles osas riigi tuge ei tule, siis kool üksi hakkama ei saa. 09.12.2014
toimub sel teemal koolitus, läheme koos Mai Teetlokiga. Koolid on kaardistatud selles
osas, mis võimalused kellel on ja missugune tehnika koolides olemas on. Meie koolis
on plaanis kaardistada õpetajate oskused, järjest näidates erinevaid keskkondi, et siis
selle alusel koolitada vajadusel. Natuke jääb asi ka meie koolis tehnika taha. Projektorid
on kõigil olemas, dokumendikaameraid, tahvelarvuteid ja digitahvleid tahaks alati juurde
– aga see on enamuses koolides nii, et finantse digipöörde elluviimiseks ei jätku.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku võtta muudatused arvesse ja tunnistada sobivateks.
Teisi ettepanekuid ei esitatud.
OTSUSTATI: arvestada esitatud muudatusi õppekavas.

III Koolivaheaegade muutmine
Anne ENDJÄRV: kuigi õpilasesinduse koosoleku protokoll pole veel minuni jõudnud,
tean, et õpilasesindus hääletas 5 vaheaja poolt. Eelmise nädala õppenõukogus osales 39
õpetajat, kellest 22 hääletas samuti 5 vaheaja poolt senise 4 vaheaja asemel. Siiski
arvasime, et selle õppeaasta lõpetame endiselt 4 vaheajaga, siis on meil aega kuni
õppeaasta lõpuni sellega ise harjuda ja kõiki informeerida.
Eduard ODINETS: kas lastevanematest on keegi kooli või direktori poole selles
küsimuses pöördunud?
Anne ENDJÄRV: minu poole ei ole otse keegi pöördunud.
Maria DERBNEVA: kuidas saab sellisel juhul, kui talvine koolivaheaeg kestab 3
nädalat?
Anne ENDJÄRV: 3-nädalane talvevaheaeg ei ole riiklik sundus, kool saab ise
otsustada, kui pika vaheaja teeb.
Sirje KIVIL: meie kool ei pea tegema 3-nädalase talvevaheaja.
Anne PALMISTE: kuidas hääletas õpilasesindus, kuidas õpilased sellesse suhtuvad?
Triinu TEPPE: õpilasesinduses hääletasid kõik 5 vaheaja poolt. Teiste õpilaste seas oli
erinevaid arvamusi, põhiliselt olid need seotud sellega, et kui meie koolis on vaheaeg
ja mõnes teises koolis ei ole, siis ei saa vaheajal sõpradega lihtsalt koos olla. Aga
õpilasesinduses hääletasid kõik muudatuse poolt.
Sirje KIVIL: mina töötan näiteks õpetajana ka Viru Vanglas, mis kuulub Jõhvi
Gümnaasiumi alla. Kui meie koolis muudetakse vaheajad ja Jõhvi Gümnaasiumis mitte,
siis tekib olukord, et minul polegi vaheaegu, v.a sügisene ja talvine.

Anne ENDJÄRV: minule teadaolevalt lähevad Viru Vangla klassid Jõhvi Gümnaasiumi
alt ära Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse alla, samuti on see Tartus. Ja mis puutub
Kohtla-Järve Kunstide Kooli, siis juuni alguses kooli pikenemine muusikakooli tegevust
ei takista. Kõik eksamid saavad seal tehtud hiljemalt mai lõpuks. Ka Inglise Kolledžis
kinnitatakse, et huviharidus ei ole kunagi probleeme tekitanud.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku toetada endiselt muudatust ja kui keegi kuuleb
arvamusi, siis edastada kõik need direktorile.
OTSUSTATI: nõustuda hoolekogu esimehe arvamusega.

IV Eri keelte kasutamine koolis
Anne ENDJÄRV: oktoobris toimus tõsine intsident 7-ndate klasside 7 poisi vahel, mis
läks füüsiliseks, õpetajad pidid kakluse lahutama. Poisid ei olnud nõus õpetajatega asju
klaarima, tahtsid tulla minu kabinetti, kus kirjutasid kõik seletuskirjad. Kuna tegemist oli
füüsilise kokkupõrkega, mis läks ka veriseks, teatasin ka politseisse. Noorsoopolitsei
vestles kõikide poiste ja nende peredega. Eelmisel nädalal toimus lõplik vestlus,
otsustasime ja leppisime kokku, et peame kasutama koolis eesti keelt. Palusin ka
klassijuhatajaid, et nad räägiksid lastevanemate koosolekutel ja arenguvestlustel, et
kasutame koolis eesti keelt ja et kõik otsustaksid ära, kas tahavad eesti keele hästi
selgeks saada.
Eduard ODINETS: tean, et Haridus- ja Teadusministeeriumist Irene Käosaar on lubanud
abi õpetajate nõustamiseks ja koolituseks, direktoril tuleks välja mõelda, mida
konkreetselt vaja on.
Anne ENDJÄRV: tean seda samuti. Olen nõus isegi 29.12.2014 psühholoogi koolituse
õpetajatele edasi lükkama ja samal ajal tegema selle koolituse, kuna see on põletavam
probleem. Ma võtan Irene Käosaarega kindlasti ühendust ja uurin välja, millised on
nende võimalused, siis otsustame.
Anne ENDJÄRV: ise me oleme arutanud järgmisi tegevusi: õpetaja Siim Abner, kes on
ise ka sama 7-nda klassi juhatajaks, on nõus alustama 7–9-ndate klasside poistele
mõeldud jalgpallitrennidega koolis. Kool annab tasuta ruumid, kuid peame mõtlema
välja, missugustest vahenditest maksta ringijuhi tasu. Sellesse trenni saaksid siis koos
minna nii eesti- kui muukeelsetest peredest pärit lapsed. Samuti mõtlesime sellele, et
kuna meie koolis on traditsiooniks teha keelte nädalaid, siis võiks ühe teha
pühendatuna vene keelele. Teeksime vene keele huvitavaks ka neile, kes sellesse praegu
hästi ei suhtu. Lisaks sellele arutasime kooli juhtkonnas ka seda, et võiks teha
venekeelse lastevanemate koosoleku muukeelsetele lapsevanematele, siis kohe
paberkandjal kutsega, võimalik, et venekeelsega. Elu on näidanud, et paljud muukeelsed
lapsevanemad eestikeelsetel koosolekutel ei käi ning meie kooli elust ja probleemidest
ei tea suurt midagi. Lisan, et varasemate klassijuhatajate juttude kohaselt on see
probleem praegustes 7-ndates klassides olnud algklassidest peale ja juba seal ei saanud
neid klasse näiteks koridoris kokku lasta.
Eduard ODINETS: samuti ei pea emakeelepäev olema mitte ainult eesti keele päev,
vaid just päev, mil räägitakse emakeelest.

Valdor ERNITS: mina arvan, et alustada tuleks ikkagi lapsevanematest.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku võtta direktori esitatud informatsioon teadmiseks,
eeldame, et direktor hoiab asjal silma peal, kool võtab vajadusel tarvitusele meetmeid ja
korraldab erinevaid üritusi.
Teisi ettepanekuid ei esitatud.
OTSUSTATI: nõustuda hoolekogu esimehe seisukohaga.

V Hoolekogu protokollide avalikustamine
Eduard ODINETS: meil tekkis direktoriga arutelu selles osas, kas peame hoolekogu
protokollid kooli kodulehel avalikustama ja kas koos kõikide lisadega.
Anne ENDJÄRV: mina arvan, et kuna hoolekogu koosolekutel arutatakse erinevate
dokumentide tööversioone, siis neid küll kõiki avalikustama ei peaks. Samuti vaatasin, et
linnavalitsuse poolt kinnitatud töökorras ning kooli asjaajamiskorras ei ole ka seda
nõutud, isegi mitte protokolle. Seal on kirjas, et avalikustatakse vaid need dokumendid,
mida kool ise peab vajalikuks. On koole, kes ei avalikusta isegi hoolekogu protokolle,
lisadest rääkimata. Mina ei ole nõus tööversioonina olevate lisade avalikustamisega. Kui
need dokumendid saavad hoolekogus parandatud, siis õiged versioonid saavad nagunii
peale käskkirjaga kinnitamist kooli kodulehel avaldatud.
Eduard ODINETS: mina arvan, et kui me lisasid ei avalikusta koos protokolliga, siis ei
ole protokollist võimalik aru saada, millest jutt käib.
Anne PALMISTE: kas keegi oskab öelda, kas neid hoolekogu protokolle ja materjale
keegi loeb kooli kodulehelt?
Maria DERBNEVA: mina olen kuulnud, et õpilased küll loevad.
Anne PALMISTE: kas need tööversioonidest dokumendid jäävad kooli kantseleisse
alles, kui keegi tahab lugeda?
Anne ENDJÄRV: need dokumendid, ka protokollid, on kooli kantseleis kõik olemas, kui
keegi soovib lugeda.
Anne PALMISTE: ilmselt tänapäeval ei tule keegi dokumente ja protokolle
paberkandjal kooli kantseleisse lugema, loetakse ikka elektrooniliselt. Teen sellise
ettepaneku, et hoolekogu koosoleku protokoll koos lisadega allkirjastatakse endiselt
elektrooniliselt ja säilitatakse kooli kantseleis paberkandjal, kuid kooli kodulehele
pannakse üles vaid hoolekogu protokoll ilma lisadeta. Kui kellelgi tekib küsimusi või
ei saa millestki aru, siis on võimalik minna kantseleisse ja tutvuda paberkandjatega.
Eduard ODINETS: kas on teisi ettepanekuid?
Teisi ettepanekuid ei esitatud.

OTSUSTATI: alates käesolevast hoolekogu koosoleku protokollist avalikustatakse kooli
kodulehel vaid hoolekogu koosoleku protokoll. Kõik lisad koos hoolekogu protokolli
allkirjastatud originaaliga asuvad tutvumiseks kooli kantseleis.

VI Kohapeal algatatud küsimused
Eduard ODINETS: kas kellelgi on küsimusi või tõstatada probleeme?
Küsimusi ja probleeme ei ole.
Anne ENDJÄRV: tahtsin lisada informatsioonina vaid selle, et alates uuest aastast
peavad 1-9-nda klasside eesti keele tugiõppe lapsed meil kõik kirjas olema, kuna
hakatakse eraldama pearaha, millega kool siis ise majandab. See ei puuduta mudilasi ja
gümnaasiumi osa, nemad saavad lisaraha eraldi lepingutega.
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