KOHTLA-JÄRVE JÄRVE KOOLI HOOLEKOGU
28.05.2020 KOOSOLEKU PROTOKOLL
Algus kell 18.00
Lõpp kell 20.00
Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Siiri BUNDER, Kerda EIERT, Maris LAURI, Lotte
TEPPE, Vaili VIIRLAID, Merike PERI, Maris LAURI , Reet KUKK, Aljona KAZAKOVA, Uudo
SALA, Anne-Ly REIMAA
Koosolekule oli kutsutud Anne ENDJÄRV – Kohtla-Järve Järve Kooli direktor
Koosolek toimus Zoom keskkonnas.
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1. Päevakorra kinnitamine
Päevakorraga olid kõik nõus.
2. Ülevaade kriisiaja õppetundidest
Ettekande tegi direktor Anne Endjärv. Algul oli 1-2 nädalat sisseelamine, oli ka apsakaid, võttis
veidi aega, et kohaneda, hiljem kõik laabus ja ühtlustus. Kokkuvõtteks võib öelda, et Zoom on
emotsionaalse kontakti jaoks väga hea ja õpilastele oli ikka vaja õpetajatega silmast-silma suhelda.
Seega võib rahule jääda distantsõppega, aga lõpuks oli ikka tüdimus peal.
Esiletoodud distantsõppe taipamised: paaristunnid, digipädevuste täiendamine kolmes kooliastmes,
tundide hilisem algus (8.30), e-õppe päevade muutus, lõimingud, TERA avatud infokaust (kus on
olemas kõik vajalik info nii õpilastele kui lapsevanematele), tehnika ja varustus on koolil korralik,
hea kontakt ja õppenõustamine, kuue õpetajaga meeskonnagrupid, silmasõbralikud päevad.
3. Kodukorra muudatused
Kohtla-Järve Järve kooli kodukorra muudatusi tutvustas direktor (protokolli lisatud). Olulisemad
muudatused: tundide algus hilisem – 8.30; õpilaste hindamine ja sellest teavitamine; kooli avalikel
üritustel pildistamise lubamine või sellest loobumine vastavalt andmekaitseseadusele; õpilastele
nimeliste Stuudiumi-kontode loomine; ruumide kasutamine õpilase poolt kirjaliku avalduse alusel;
riietumiskord seoses koolivormiga.
Hoolekogu nõustus muudatustega.
4. Ülevaade õpilasesinduse tööst
Ettekande tegi Järve kooli õpilasesinduse president Lotte Teppe. Seoses põhikooliks muutumisega
valiti täiesti uus juhatus, mis koosneb ainult 7.-9. kl õpilastest. Liikmeid kokku 24, uued esindajad
valitakse kevadel. Toimuvad iganädalased infokoosolekud ja vastavalt vajadusele ka suured
koosolekud. Õpilasesinduse korraldatud on mitmeid üritusi, nt pimeda sügisöö põgenemistuba ja
filmiõhtu, pereõhtu #vingepapa, advendiaja ettevõtmised, Hiina nädal, Moedemmi töötoad,

sõbrapäeva tähistamine. Kahjuks jäi sellel kevadel ära Moedemm, mis loodetavasti saab toimuda
sügisel. Ka distantsõppe perioodil toimusid koosolekud, samuti projektinädalad (kolme kooli
Nutikad Kuubis, värvipäevad, külalised). Probleemidest tõi ta välja, et kohusetunne vajab
treenimist, koostöö samuti, kuna suuri ei ole enam ees, oskamatus olla loov ja uusi ideid välja
mõelda. On vaja aega, et kõik toimima saada.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
5. Ülevaade arengukava täitmisest
Ülevaate andis direktor. Alusdokumendid on korrektsed, uus struktuur on kõigile arusaadav ja
toimib. Personali puhul on õpetajate keskmine vanus 47 aastat, seoses sellega otsitakse endiselt
noori õpetajad, soositakse praktikante, samuti osaletakse Alustavat õpetajat toetava kooli võrgustiku
töös. Meie õpetajad on digipädevad ja selleks suunatakse süstemaatiliselt digikoolitustele.
Toimuvad juhi ja töötaja 100 päeva vestlused, on plaanis teha koostöögruppide arenguvestlusi, on
pooleli Innove projekt ja koolitused selle raames, on toimunud juba väljasõidukoolitused
erinevatesse koolidesse kogu personalile. Kool osaleb rahvusvahelistes projektides, soodustatakse
õpilaste minifirmade loomist, sooviks vähemalt 50% õpilaste osalemist erinevates projektides.
Jätkub projekt Kogemuste jaht, võiks olla tulevikus avalikud kontserdid kogukonnale – lauljad,
tantsijad, etlejad. Huvitegevus on aktiivne ja täiendab õppetegevust.
6. Direktori muu informatsioon
Koolikeskkond on vastavusse viidud õppekeskkonna nõuetega, eeskirjad on täidetud ja keskkond
ohutu. Õppekorpuse nelja korruse põrandatest kaks on remonditud, võimla põrand renoveeritud,
kaks klassi remonditud, poiste tehnoloogiaruum täiesti uus ja plaanitakse tüdrukute tööõpetuse
klassi renoveerimine. On tehtud väikeklass kolme väikese ruumiga, millest üks on kasutusel
teraapiatoana.
7. Kohapeal algatatud küsimused
Rohkem küsimusi polnud. Koosolek loeti lõpetatuks. Järgmine koosolek on plaanis 18. juunil.
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