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I Päevakorra kinnitamine
Eduard ODINETS: seoses sellega, et Teet Korstenit ei valitud vilistlaste esindajana ja
Arne Berendseni koolipidaja esindajana hoolekogu liikmeteks tagasi, teen ettepaneku
lisada päevakorda punkt 3A, kus valida nende asemel liikmed tervisenõukogusse ja
kooli personali/õpetajate konkursi komisjoni.

Vastuväiteid ei esitatud.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku kinnitada päevakord ühe muudatusega
Vastuväiteid ei esitatud.
OTSUSTATI: kinnitada päevakord koos lisapunktiga 3A (ühehäälselt).
Eduard ODINETS: kuna koolipidaja esindajana on hoolekogu liikmeks valitud Valdor
Ernits, siis teen ettepaneku teha tutvustusring.
Valdor Ernits ja kõik hoolekogu liikmed tutvustavad ennast.

II Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Eduard ODINETS: palun teha ettepanekud hoolekogu esimehe kohale
Anne PALMISTE: teen ettepaneku jätkata endise esimehega
Teisi ettepanekuid ei esitatud.
OTSUSTATI: valida hoolekogu esimeheks Eduard ODINETS (ühehäälselt)
Eduard ODINETS: palun teha ettepanekud hoolekogu aseesimehe kohale. Mina ise teen
ettepaneku valida Heli LAIDRO
Teisi ettepanekuid ei esitatud.
OTSUSTATI: valida hoolekogu aseesimeheks Heli LAIDRO (ühehäälselt)

III Hoolekogu sekretäri kinnitamine
Eduard ODINETS: palun teha ettepanekud hoolekogu sekretäri kohale. Mina teen
ettepaneku, et jätkaks Anne PALMISTE
Teisi ettepanekuid ei esitatud.
OTSUSTATI: kinnitada hoolekogu sekretäriks Anne PALMISTE (ühehäälselt)

III A Liikmete vahetus
Eduard ODINETS: teen ettepaneku, et tervisenõukogus osaleks hoolekogu liikmena Sirje
KIVIL ning kooli personali ja õpetajate konkursi komisjonis Heli LAIDRO.

Teisi ettepanekuid ei esitatud.
OTSUSTATI: valida kooli tervisnõukogu liikmeks hoolekogu poolt Sirje KIVIL ning
kooli personali ja õpetajate konkursi komisjoni liikmeks Heli LAIDRO (ühehäälselt)

IV Hoolekogu 2014/2015. õppeaasta tööplaani kinnitamine
Eduard ODINETS: kõigepealt nimetan ära hoolekogu järgmiste koosolekute kuupäevad
– 26.11.2014, 25.03.2015, 17.06.2015 ja 26.08.2015. Kuigi ma palusin hoolekogu
liikmetel esitada ettepanekud tööplaani, ei tulnud ühtegi ettepanekut. Seetõttu teen
ettepaneku vaadata meie eelmise õppeaasta tööplaani ja selle põhjal edasi otsustada.
Ekraanile kuvatakse Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu 2013/2014. õppeaasta
tööplaan.
Eduard ODINETS: kõigepealt palun avaldada arvamust selles osas, kas meil on vaja
panna konkreetselt nimedega vastutajad. Tegelikkuses ju nemad sisuliselt mingit tööd ei
tee ja me saame alati kutsuda rääkima selle inimese, kes on asjaga kursis.
Anne ENDJÄRV: tegelikkuses saavad nad kogu informatsiooni põhiliselt minu käest ja
neil jääb siis see ainult ette kanda.
Heli LAIDRO: ärme pane vastutajaid.
Vastuväiteid ei esitatud.
Eduard ODINETS: edasi teen ettepaneku, et hoolekogu peamised eesmärgid, mis olid
sätestatud eelmise õppeaasta tööplaanis, võiks jätta samaks.
Teisi ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.
Eduard ODINETS: edasi teen ettepaneku jätta välja vanematekogu info vahendamine ja
vilistlaste info vahendamine, kuna sellekohast sisulist tööd koolis ei tehta.
Heli LAIDRO: vanematekogu koolis ei tööta, minu poole ei ole sealt mitte keegi
pöördunud, et tooksin mõne probleemi hoolekogu ette.
Anne PALMISTE: hoolekogu liikmete nimekiri on kooli kodulehel üleval. Kui keegi
lastevanematest või õpilastest soovib mingit probleemi või mõtet hoolekoguga jagada,
on tal võimalus pöörduda sellel nimekirjas toodud lastevanemate poole.
Eduard ODINETS: samuti teen ettepaneku, et kodukorra muudatuste punkt ei oleks
konkreetsel kuul kirjas, vaid kodukorraga tegeleme jooksvalt. Muidu tekib olukord, kus
tööplaani kohaselt peame arutama kodukorda, aga tegelikkuses sel ajal mingeid
muudatusi teha pole vaja. Samuti võiks uue õppeaasta tööplaanist jätta välja punkt, mis
käsitleb kooli palgajuhendi ja motivatsioonisüsteemi ülevaatamist. Direktori sõnade
kohaselt mingit erilist lisaraha ei ole ja ei tule, seega pole vaja ka

motivatsioonisüsteemi parandada. Samuti võiks lisada punkti sisehindamise aruande
ärakuulamise kohta.
Teisi ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.
OTSUSTATI: kinnitada tööplaan Eduard ODINETSI pakutud muudatustega ja avaldada
see kooli kodulehel (ühehäälselt).

V Järve Gümnaasiumi 2014/2015. õppeaasta üldtööplaan
Ekraanile kuvatakse Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 2014/2015. õppeaasta üldtööplaan.
Anne ENDJÄRV: nimetan ära mõned olulisemad kohad:
- tahame silma paista koolina, kes kasutab aktiivselt IT vahendeid ja
keskkondi. Selleks on kõigepealt plaanis kaardistada õpetajaid – kes
midagi oskab, kes tahab mida osata ja kes tahab mida õppida.
Õpetajatele tahame anda võimaluse teha koostööd mõne teise sobiva
ainega. Selleks hakkab haridustehnoloog õpetajatele võimalusi
tutvustama. Plaanime, et IT valdkonnas võtab iga õpetaja endale
väikese kohustuse.
- rakendame Ettevõtliku kooli mudelit, kuid vaid tundide ajal ja
peatähelepanu pöörame ikkagi õppetööle.
- püüame suurendada huvitegevuse osa, olen taotlenud 0,5 kohta juurde.
- arengukava koostame aastateks 2015–2018, s.o neljaks aastaks,
arvestusega, et kui tuleb äkki mingi projekt.
- Kiusamisest vabaks koolitustel osaleb 4 õpetajat.
- esialgu jätsime sisse ka jalgratturikoolituse, kuigi seda vedav õpetaja
Jelistratov kinnitas, et juba eelmisel aastal oli vähe soovijaid.
- 29. detsembril toimub psühholoogia alane koolitus, see on väga
soovitatud koolitus positiivsest suhtumisest: „Positiivne suhtumine =
positiivsed tulemused“.
- 20. oktoobril juba toimub õpetajatele koolitus, kuidas rakendada
tundides ettevõtlik olemist.
- koostööd teeme jätkuvalt IVEK-i ja IVOL-iga, eeskätt projektide
raames.
- ressursse üritame hankida aasta lõpus detsembris, samuti veebruaris ja
juunis.
- üllatuslikult tuli välja, et litsentsid peame ise välja ostma, kuigi varem
oli jutt, et linn tasub kõikide koolide eest. Meil vaja tasuda 44
litsentsi eest.
- inventari osa panime eelmise tööplaani näitel.
- kooli kodulehega on keerulised lood. Kooli koduleht on aeglane, info
liigub väga aeglaselt. Kodulehe haldaja Andres kinnitab, et kodulehe
süsteemid on nii keerulised, et keegi teine sellega hakkama ei saa, aga
ise ta ka kiiresti ei toimeta. Eriti hull on asi auraamatuga, mille kohta
ta ütles, et ei hakkagi uuendama.

Sirje KIVIL: pole ju normaalne, et sõltume ainult ühest inimesest, kes ütleb, et leht on
nii keeruline, et keegi teine hakkama ei saa. Peab siis tegema kuidagi lihtsamaks selle
lehe.
Anne ENDJÄRV:
- praegu olen saavutanud kokkuleppe, et Andres proovib õpetada
mingeid süsteeme õpetaja Hramtsovale. Kui see osutub ikkagi väga
keeruliseks, siis on järgmine kokkulepe, et Andres õpetab info lisamise
esilehele huvijuhile, kelle kätte jookseb nagunii kogu vajalik info ja
kes siis paneks selle esilehele välja. Andres ja õpetaja Hramtsova
saavad kokku homme ja pärast seda siis otsustame, kas on vaja
Andrese ja huvijuhi kohtumine.
- õppekasvatuse all on muudetud vaid kuude nimetused.
- huvitegevuse juures on lisandunud mudilaskoor. Kuna õpetaja
Virkunen on lapsehoolduspuhkusel, siis arvasime, et robootika ringi ei
toimu, aga leidus üks aktiivne lapsevanem, kes oli valmis seda ringi
vedama ja seetõttu ootame nüüd rahasid. Samuti on lisandunud
rokkansambel ja jaanuarist on plaanis poistekoor, õpetajad Kaalep ja
Kukk on väga huvitatud.
OTSUSTATI: võtta Järve Gümnaasiumi üldtööplaan teadmiseks.

VI 2015. aasta eelarve projekt
Ekraanile kuvatakse Järve Gümnaasiumi 2015. aasta eelarve projekt.
Anne ENDJÄRV:
- töötasusid plaanida ei saa.
- eelarve projekt on koostatud selliselt, et kõik annavad oma soovid.
Õppejuhid küsivad õpetajatelt, mida nemad soovivad, samuti annavad
oma soovid raamatukogu, huvijuht ja söökla.
- investeeringutest jääb staadion, samuti peab tegema poiste tööõpetuse
klassi ventilatsiooni ja katuse (füüsika klassi peal).
- söökla trapp on vales kohas, pärast uute katelde paigaldust.
- tuletõkkeuksed saime, aga tuleb välja, et veidi valesti paigaldatud.
Anne PALMISTE: mis seal valesti on ja kes tegi valesti?
Anne ENDJÄRV: projekteeris linnavalitsuse ametnik. Tuleb välja, et uksed, mis viivad
garderoobist ja teiselt poolt garderoobi edasi, peavad olema suletud ja iga laps peab
neid avama, seega hommikuti näiteks peab uks kannatama vähemalt 400 korda
avamist. Tegemist on aga kitsaste ustega, kust käiakse ka teistpidi tagasi. Vaja oleks
olnud paigaldada laiad kahe poolega uksed, mis käivad vajadusel magnetiga seina külge
kinni. Samuti on 2012. aastal valesti pandud uksed ka teisele korrusele.
Sirje KIVIL: eelarve projektis on tühi liisingute osa?

Anne ENDJÄRV: tegemist on standardse blanketiga. Liisinguid ei lubata koolidel võtta,
seepärast on see rida tühi. Meil on praegu viimast aastat kasutusrendil sekretäri juures
asuv paljundusmasin ja uus paljundusmasin õpetajate toas on võetud neljaks aastaks
kasutusrendiga.
- eelarve lisas on kirjas, missugustes klassides me remonti kavatseme
teha. Plaanime taas teha töövõtulepingutega, aga kui raha ei saa, siis ei
tea, kuidas.
- tavainventari ja koolimööbli panime eraldi.
- sööklasse on vaja juurde tasse, lusikaid ja kahvleid. Nõusid on vaja
hommikusöögiprojektiks ja piimaprojektiks, millega liitusime. Mina
unistan endiselt kahest pikast vahetunnist (40 minutit) söögi jaoks, aga
see tähendab nõusid juurde. Näiteks Inglise Kolledž sööbki kahel
vahetunnil ja kogu kool saab korraga teenindatud. Neil on hästi
korraldatud, kuna leidsid kolmeks aastaks firma, kes tuli oma leti ja
kõige muuga ning teenindab. Tallinn maksab toidurahale natuke juurde
ka, nende söök on 1,15 €, meil ainult 0,78 €.
- veel on meil vaja pimendavaid ruloosid projektorite jaoks.
- basseini veevahetus maksab 500 €. Algul plaanisime basseini avada
alles novembris ujumise algõppe jaoks, aga kui linn nüüd sügisel
eelarvet ei kärbi, võib vast varem avada.
- basseinis on meil uued seadmed, aga nende kasutamine on nii
kulukas, et aasta alguses olime juba 4 kuuga planeeritud eelarve
suhtes miinuses. 2015. aasta eelarves planeerime vastavalt uute
seadmete läbilaskele kulud.
- basseinis on katki ka trepp, selleks vaja samuti raha leida.
OTSUSTATI: toetame Järve Gümnaasiumi eelarvet ja selle esitamist koolipidajale.

VII Koolivaheaegadega seonduv
Anne ENDJÄRV: minu ettepanek on muuta koolivaheaegade arvu ja nende toimumise
aega. Mõte on selline, et koolivaheaeg oleks iga teatud arvu nädalate järel. Seega – 7
nädalat kooli ja vaheaeg 1 nädal oktoobris; 8 nädalat kooli ja vaheaeg 2 nädalat
detsembris-jaanuaris; 7 nädalat kooli ja vaheaeg 1 nädal veebruari lõpus; 7 nädalat
kooli ja vaheaeg 1 nädal aprilli lõpus. Kooli lõpp umbes 12. juunil. Mõte on selles, et
periood jaanuarist märtsini tundub õpilastele ikka liiga pikk, nad on märtsiks juba väga
väsinud. Trimestreid see koolivaheaegade muutmine ei muudaks, hinded pannakse
endiselt 1. detsembriks, 1. märtsiks ja kooli lõpuks. Selline koolivaheaegade muutmine
ühtlustaks tööaega. Samuti on lootus, et kooli lõpuks ei ole keegi väga väsinud, mis
võib vältida suvetöölisi. Praegune praktika näitab, et tegelikkuses saavad suvetöölised
end kokku võetud ja nädalaga kõik vastatud. Siis oleks ka lapsed kauem juuni algul
hoitud, kooli lõpule 12. juunil järgneks veel 1-nädalane Lepatriinu laager.
Lastevanematel ka kindlam tunne. 12. klass lõpetab vahetu õppetöö nagunii aprillis, teda
need muudatused ei tohiks segada.
Sirje KIVIL: kuidas on 9-ndate klassidega?

Anne ENDJÄRV: konkreetselt 9-ndate klasside peale pole ma mõelnud, aga teatud
aineid saab liigutada ja oma mahu nad saavad kindlasti kätte. Eksamite kuupäevi ma ei
ole kontrollinud.
Eduard ODINETS: sisuliselt on siis ühe märtsis toimunud koolivaheaja asemel nüüd
üks nädal veebruaris ja üks nädal aprillis?
Anne ENDJÄRV: jah.
Sirje KIVIL: tegelikult on see hea ka peredele, kui koolivaheajad on teistest koolidest
erinevatel aegadel. Turismifirmad ju teavad, et koolivaheaeg on märtsis ja sel ajal on
kõikide reiside hinnad kõrged. Aga veebruaris saab minna rahulikult suusareisile ja
aprillis juba päikest võtma tavaliste hindadega.
Valdor ERNITS: kas sellist süsteemi meil veel keegi kasutab?
Anne ENDJÄRV: trimestrid on Kohtla-Järve koolidest ainult meie koolis. Teistest
koolidest kasutab trimestreid ka Jõhvi kool. Kiviõli kool kavatseb üle minna samuti
viiele koolivaheajale. Selline 7-nädalane tsükkel hajutab koormuse. Kohtla-Järve linnas
pole ühelgi koolil trimestreid, Stuudiumi keskkonda ja selliseid plaanitavaid vaheaegu.
Heli LAIDRO: kuidas ja kas lapsed suudavad juuni alguses enam keskenduda?
Maria DERBNEVA: meil on kolmandal korrusel nii soe, kui päike sisse paistab.
Anne ENDJÄRV: päike paistab mujal Eestis ka. Ja õpetaja võib ju organiseerida
õppetööd teisiti, teha näiteks õppekäike.
Eduard ODINETS: kuidas suhtuvad sellesse muudatusse õpilased, Triinu?
Triinu TEPPE: paljud on selle poolt, mina olen ka selle poolt. Praegu on üks
kooliskäimise periood ikka väga pikk, vahepeal on tõesti puhkust vaja.
Eduard ODINETS: kuidas suhtuvad sellesse hoolekogu liikmetest lapsevanemad?
Heli LAIDRO: lastel on praegu tõesti üks periood väga pikk.
Anne PALMISTE: mina toetan koolivaheaegade muudatust.
Maria DERBNEVA: kindlustama peaks ka selle, et õpetajad ei anna koolivaheajaks
koduseid töid teha. Koolivaheaeg peab jääma puhkuseks.
Sirje KIVIL: millal on plaanis seda rakendada?
Anne ENDJÄRV: meil on aega otsustada veebruarini, kuna oktoobri ja detsembrijaanuari koolivaheajad nagunii kattuvad. Samas oleks hea kõiki varakult informeerida, nt
võiks otsustada hiljemalt novembris. Peaksime saama nõusoleku ka õppenõukogult ja
õpilasesinduselt ja siis võib kohe muudatused ära teha. Osade õpetajate arvates on
võimalus juunit vältida ka see, kui alustada varem augustis.

Sirje KIVIL: augustis varem küll ei tule. Meil on ikka 1. september tarkuse päev ja
vahel on augustis ilusad ilmad veel. Küll septembris jõuab sügist saada.
Anne ENDJÄRV: kui vastukajad hoolekogult, õppenõukogult ja õpilasesinduselt on
normaalsed ja toetavad, siis teeme tööplaani ümber.
Eduard ODINETS: kas saame praegu otsustuse ära teha või jätame selle novembrikuu
koosolekuks?
Heli LAIDRO: otsustame kohe ära.
OTSUSTATI: anda nõusolek koolivaheaegade arvu ja toimumise aja muutmiseks
(ühehäälselt). Direktoril tuleb saada seisukohad õppenõukogult ja õpilasesinduselt.
Direktor peab õppenõukogus toonitama hoolekogu seisukohta, et vaheajal õppetööd ei
toimu ja vaheajaks koduseid töid teha ei anta.

VIII Jooksev informatsioon direktorilt
Anne ENDJÄRV:
- seoses Kohtla-Järve ja Jõhvi vahelise probleemiga transpordihindade
osas on meie koolist juba lahkunud kaks viielist Jõhvis elavat õpilast.
Lapsevanemad ütlevad, et täishinnaga Jõhvist Kohtla-Järvele kooli käia
on ikka raske, näiteks lahele lapsele 4,40 € päevas on peredele palju.
- päästeamet käis kontrollimas, tuletõkkeuste probleemidest ma juba
rääkisin.

IX Kohapeal algatatud küsimused
Heli LAIDRO: minuni jõudis klassikoosolekult järgmine probleem. Teatud vanuses
poiste vahel (7-ndas ja 8-ndas klassis) on tekkinud rahvustasandil solvamised eesti ja
vene keeles. Eesti poisid leiavad, et vahetunnis ei tohi vene keeles rääkida. Küsimus on
selles, kuidas sellist probleemi ära hoida. See pole ainult õpilaste probleem, vaid ka
õpetajate probleem, ka õpetajad räägivad omavahel vene keeles.
Maria DERBNEVA: mina leian, et mul on vahetunnil õigus rääkida oma emakeeles
samast rahvusest kolleegiga.
Heli LAIDRO: küsimus ei ole selles, et keel keelatakse ära, vaid kuidas ennetada
konflikti.
Anne ENDJÄRV: mõeldud on keelekeskkonda ikka terve koolipäeva jooksul. Tegemist
on delikaatse küsimusega. Rõhuda ja taandada tuleks eeskujule. Kui tahame keelt
õpetada, peavad ka õpetajad eeskujuks olema. Mina olen alati aktusel öelnud, et lepime
kokku, et koolis räägime eesti keeles. Kui nüüd koridori peal kuulen, et räägitakse vene
keeles, lähen juurde ja ütlen, kas mäletad meie kokkulepet, ütle seda ka eesti keeles.

Eduard ODINETS: aktusel öeldu ei ole kindlasti mingi kokkulepe. Mina leian, et lastel
peab vahetunnis laskma rääkida vene keelt. Kas tõesti arenevad eesti keel ja meel
paremini, kui käsime rääkida eesti keeles?
Heli LAIDRO: probleem on veel selles, et kuna kõik lapsed vene keelt ei valda, tekib
neil arvamus, et teda räägitakse vene keeles taga.
Sirje KIVIL: miks mina õpetajana pean kannatama, kui pool klassi räägib vene keeles,
mina ei taha seda.
Triinu TEPPE: eesti keeles kogu päeva rääkimine peaks olema ju iga õpilase enda
huvides.
Anne ENDJÄRV: lastel ei ole keel selge, see on teisiti, kui keelt oskavatel
täiskasvanutel. Lapsevanemad toovad oma 6-aastase lapse eesti kooli just sellepärast, et
õpetage talle eesti keelt, tihtipeale ei oska nad ise ju sõnagi. Ka eesti keele lisatunnid
küsisin selleks, et keelekeskkonnas olekut pikendada.
Eduard ODINETS: lisatunnid ei ole kindlasti keelekeskkonna pikendamine.
Heli LAIDRO: minu laps tunneb ennast diskrimineerituna, kui ümbruskonnas räägitakse
vene keelt, kuna tema seda ei oska. Meie kool on ainuke eesti kool Kohtla-Järvel, kus
õpe käib 100% eesti keeles. Eesmärk on eesti keele ja kultuuri säilitamine.
Anne PALMISTE: leian, et eestikeelse kooli eesmärk on suhelda kogu koolipäeva
vältel eesti keeles.
Anne ENDJÄRV: Eduard, kas tuleksid keeleküsimusest rääkima 7-ndatele ja 8-ndatele
klassidele?
Eduard ODINETS: muidugi olen nõus, see on puhas selle vanuse teema. Teen
ettepaneku, et arutame seda edasi novembri koosolekul ja selleks ajaks mõtleme välja
ka mõne lahenduse

(allkirjastatud digitaalselt)
Eduard ODINETS
Hoolekogu juhataja
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Anne PALMISTE
Hoolekogu sekretär

