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Juhatas: Marina Timofejeva
Protokollis: Olga Golovatšjova
Võtsid osa: Olga Golovatšjova, Natalia Bõstrova, Julia Kolhonen, Marina Timofejeva,
Ramilya Tarassu, Natalja Sištšenko, Margarita Dubrova, Natalja Karjagina, Olga Saliy,
Svetlana Jürgens, Vitali Borodin.
Puudusid: Viktoria Tsventarnaja, Anton Karhanin, Anastassia Maslenikova, Svetlana
Gatilova, Kirill Volkov.
Kutsutud: koolijuht Julia Kalamajeva, kooli TEK nõukogu liige Riina Kazatšenko.
Päevakord:
1. Tervist edendava kooli programmi tegevus koolis (ettekandja Riina Kazatšenko)
2. Kooli renoveerimisega seotud küsimused ja väljakutsed (ettekandja Vitali Borodin)
3. Kooli uuendatud kodukorra arutamine ja arvamuse andmine (ettekandja Julia
Kalamajeva).
4. Varia.
Päevakorraga oldi nõus ja see kinnitati ühehäälselt.
1. Tervist edendava kooli (TEK) programmi tegevus koolis. Päevakorra esimese punkti
kandis ette kooli TEK nõukogu liige Riina Kazatšenko. Tema tutvustas programmi astumise
ajalugu ja põhjuseid. Kool osaleb programmis alates 2011.aastast. TEK-võrgustikku
astumiseks oli terve rida põhjusi: muret tekitas kooli õpilaste vaimne ja füsioloogiline areng
(2001.a. 5% õpilastest oli diagnoositud astma, nüüd see protsent on kasvanud; probleemiks
on liigne kehakaal ja halb rüht, vähene füüsiline aktiivsus, halvenenud silmanägemine,
suitsetamine, ebatervislik toitumine, pidev nutitelefonide kasutamine, mis viib omakorda laste
sotsialiseerimise probleemidele jne). Põhjuseks oli ka see, et Ida-Virumaa on ökoloogiliselt
probleemne regioon. Osalemine programmis andis võimaluse kaasata tervisliku eluviisiga
seotud tegevustesse mitte ainult lapsi, vaid ka lapsevanemaid ja õpetajaid.
Kooli partneriteks tegevuste teostamisel on Kohtla-Järve Linnavalitsus, Ida-Viru
Tervisenõukogu, TÜ Liikumislabor, RMK, Tervise Arengu Instituut, Punane Riist,
politseiprefektuur, Südameapteek ja paljud teised.
Kooli TEK nõukogusse kuuluvad direktor, medõde, õpetajad (algklasside, kehalise kasvatuse,
keemia ja bioloogia jt) ning huvijuht, igaühel on oma vastutusala.
Tegevuse suunad:

1. Õpilastele suunatud tegevused (kehalist aktiivsust toetavad, teadlikkust arendavad,
tervislikku eluviisi toetavad projektid): projekt „Vitaminka“, joonistuste konkurss ja projekt
„Leiva nädal“, „Puhaste hammaste kuu“, koostöös politseiga -„Ole teistele nähtav“ ja
„Koolitee peab olema turvaline“, spordiüritused nt „Parim spordiklass“, suusa- ja
kelgupäevad (vastavalt ilmale), kevadised talgupäevad jne. Temaatilised projektid: KEAT laagrites osalemine (6.klassid), üritused ja tunnid lastele liigse kehakaalu ja rühi
probleemidega, koostöös RMK-ga – matkapäevad, kooli olümpiamängude korraldamine
koostöös Eesti Olümpiaakadeemiaga,
2. Õpetajatele suunatud tegevused: koostöös politseiga – reguleerija päevakoolitus,
südamekuu üritused – nt kepikõnd, professionaalse läbipõlemise ennetamise seminarid jne.
3. Kogu perele suunatud üritused „Isa, ema ja mina – sportlik perekond“, kevadised talgud,
osalemine maikuu teatejooksust (Eastman Specialities heategevuslik jooks) jne.
On plaanis liituda ka programmiga „Liikuma kutsuv kool“.
Kokkuvõtteks võib öelda, et TEK- programmis osalemine aitab propageerida tervislikku
eluviisi, kaasata ja nõustada lastevanemaid ja õpetajaid. Tänu sellele programmile ja
programmile „Suitsuprii klass“ on õpilassuitsetajate arv koolis praktiliselt olematu, mis on
väga hea saavutus.
Hoolekogu otsustas:
1.1. Võtta ettekannetes esitatud info teadmiseks.
Hääletati: poolt – 11, vastu - 0, erapooletuid - 0.
2. Kooli renoveerimisega seotud küsimused ja väljakutsed. Päevakorra teise punkti kandis
ette hoolekogu liige, Linnavalitsuse arenguteenistuse abilinnapea Vitali Borodin. Oma
ettekande käigus tema näitas ka tulevase kooli eskiisprojekti slaidid.
Ettekande pidepunktid: Linnavalitsuse spetsialistid jõudsid arusaamale, et on vaja ehitada uus
koolimaja, mitte renoveerida vana, kuna see on kulukam ja keerulisem. Hetkel on koolis ca
450 last. Uus koolimaja planeeritakse 600 lapsele, kuna peame tagama koolikohad kõigile
linna lastele, mitte lootes eraharidusasutustele (linnas tegutseb 1 erikool, kus õpib 170 last ja
peame vajadusel tagama õppimiskohad ka neile). Praeguse koolihoone probleemiks on suur
ruumide puudus, kohti ei jätku. Uues koolis tuleb rohkem ruume, sh väikeklassid,
keeleklassid, tugispetsialistide kabinetid jne.
Vana koolimaja koosneb 2 osast, mis olid välja ehitatud ja alustasid tööd 1948.a. ja 1963.a.
Praeguseks ajaks on valmis eskiisiprojekt, sh kõikide korruste plaan (3 korrust). Projekti
autoriks on büroo „Zoroaster“. Oktoobriks loodame saada tehnilise projekti, mida saadetakse
ekspertiisile. Detsembriks kuulutatakse välja konkurss koolimaja väljaehitamiseks. Kui kõik
läheb nii, nagu on plaanis, peale talvevaheaega peavad õpilased olema juba ümberpaigutatud
teistesse ruumidesse. Variante on 3 – endine Järve Vene Gümnaasiumi hoone (mahutab ca
250 -300 õpilast), Vahtra Loomekeskuse ruumid (endine Vahtra Põhikool) ja Järve Kooli
ruumid. Otstarbekam ja logistiliselt mugavam on paigutada õpilasi Järve Vene Gümnaasiumi
ja Vahtra Loomekeskuse ruumidesse, kuid see on veel arutamise küsimus, sellega hakkab
tegelema LV sotsiaalteenistus. Logistika tuleb keeruline, kuna on vaja leida õppimiskohad

450 lapsele. Siinkohal on väga tähtis koostöö hoolekoguga, et informeerida teisi
lapsevanemaid.
Ehituseks on ette nähtud 1 aasta. Projekti nimeks on „Ruubiku Kuubik“, koolis tuleb 1
peasissepääs, 2.ja 3. korrusel – aatrium koos aulaga (transformeeruvad istmed/astmed).
Sissepääs tuleb Pärna tänavalt (praegu – Vahtra tänavalt), eesmärgiks on tagada laste ohutus
ja kontroll sisenevate – väljuvate õpilaste, lastevanemate ja personali üle. Kasutusele võetakse
jälgimisseadmestik ning on plaanis teha elektroonilised sissepääsukaardid õpilastele ja
personalile, et võõrad inimesed ei saaks kooli sisse.
Uude koolimajja tuleb invalift, invaWC, oma söökla ja toiduettevalmistusplokk. Igale
õpilasele on ette nähtud oma kapp asjade jaoks. Tuleb ka katusega jalgrattaparkla.
Riik eraldab koolimaja väljaehitamiseks 5 mln eurot, veel 1 mln tuleb linna eelarvest.
Investeeringud ei kata spordisaali ega spordiplatsi renoveerimist, selleks on vaja leida
vahendeid oma eelarvest.
Julia Kalamajeva kommentaar: Mis mulle meeldis see, et on palju valgust, aatriumis on
läbipaistev kuppel (püramiid), osa seinu võib nihutada, mis annab võimaluse liita klasse.
Puudus: Kahjuks projektinõuete järgi (mida me ei saa muuta) klassid on arvestatud
maksimaalselt 22 õpilasele. Ühele õpilasele on normiks 2m², seega klassiruumid tulevad
väikesed. Aga meil on mitu klasskomplekti, kus on kuni 25 õpilast, see võib osutuda
probleemiks.
Natalja Karjagina küsimus: Aula kohta. Vaadates pilti, on raske aru saada, kui ohutud on
need trepid/astmed? Kui kõrged on trepipiirded?
Julia Kalamajeva vastus: Umbes 1 m 10 cm. Trepid on ohutud, kuna on rõdupiirded
3.korrusel ning sissepääs aula astmetele on piiratud ustega rõdul.
Vitali Borodin: Esialgse eskiisi järgi pidid olema trepipiirded klaasist, kuid direktori arvamus
oli teha metallpostidega piirded. See on ka odavam.
Julia Kalamajeva: Mul oli 3 vastuargumenti, miks mulle ei meeldinud klaasist piirded.
Esiteks, nad lähevad kiiresti mustaks (laste sõrmejäljed jne), koristajate töö maht suureneb
suurel määral, see on võib olla ka ohtlik, arvestades algkooli klasse.
Marina Timofejeva küsimus: Kui sissepääs tuleb Pärna tänavalt, siis tekib probleem autode
parkimisega.
Vitali Borodini vastus: Tuleb uus parkla nii autode kui ka koolibussi jaoks Vahtra tänaval,
seega kaob 1 vahtrapuude rida. Parkla tuleb kinnine, multifunktsionaalne (see on ka
kaubikute sissesõidutee koolisööklasse). Peatustaskud tulevad ka Pärna tänaval, tuleb uus
kergeliiklustee, 3 meetri laiune. Vahtra tänavale tulevad ka prügikonteinerid. Tuleb ka
videovalve ja katusega jalgrattaparkla. Uus piirdeaed – kogu kooli territooriumil.
Hoolekogu otsustas:
2.1. Võtta ettekannetes esitatud info teadmiseks.
Hääletati: poolt – 11, vastu - 0, erapooletuid - 0.

3. Kooli uuendatud kodukorra arutamine ja arvamuse andmine. Päevakorra 3.punkti
kandis ette Julia Kalamajeva.
Hoolekogu esimehe poolt oli eelnevalt tutvumiseks välja saadetud hoolekogu liikmetele vene
keelde tõlgitud kooli kodukord uues versioonis. Direktor veelkord tutvustas kodukorra
olulisemad muudatused, mis lähtuvad nii muutunud seadusandlusest, kui ka kodukorra
kaasajastamise ja täpsustamise vajalikkusest. Eraldi peatuti punktile, mis käsitleb nõudeid
õpilaste välimusele. Arutati koolivormi kohustuslikkuse ja õpilaste soengute üle (kodukorra
järgi õpilane peab kandma vähemalt 1 vormielementi kooli logoga, õpilase soeng peab olema
korrektne, juuksed peavad olema mitte väljakutsuva/loomulikku värvi).
Julia Kalamajeva märkus: Alates uuest õppeaastast tuleb koolivormi tarnijaks teine firma –
„Morrison“, kuna firma „Vormivabrik“ suhtes oli palju etteheiteid. Uus firma pakub rohkem
valikut õpilastele. Sellest räägime ka lastevanemate üldkoosolekul.
Hoolekogu arvamus:
3.1. Kiita heaks uus kooli kodukord.
Hääletati: poolt – 11, vastu - 0, erapooletuid - 0.

4. Varia. Päevakorra 4.punkti kandis ette Marina Timofejeva.
Ettekande pidepunktid: Kuna esialgne hoolekogu tööplaan vajab korrigeerimist, pakun teha
muudatused tööplaanis ning panna järgmise istungi päevakorda järgmised punktid, mis jäid
käsitlemata jaanuaris ja on planeeritud märtsile:
1. Huvitegevuse arendamise (sh huviringid) analüüs.
2. Kooli eelarvega tutvumine.
3. Eesti keele õpetamine, eestikeelse aineõppe võimalused, eesti keel klassivälises töös.
Viia üle tervisliku eluviisi propageerimist puudutavat loengu korraldamist õpilastele koostöös
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga Kohtla-Järve struktuurüksusega märtsi või aprilli kuule.
Järgmise hoolekogu koosoleku ajaks määrata 1.04.2020.a.
Hoolekogu otsustas:
4.1. Kinnitada aprilli koosoleku päevakord esimehe poolt pakutud kujul.
Hääletati: poolt – 11, vastu - 0, erapooletuid - 0.
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