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Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. septembri 2017. a otsuse nr 229 „Kohtla-Järve
koolivõrgu ümberkorraldamine“ muutmine
Kohtla-Järve Linnavolikogu võttis 20. septembril 2017. a vastu otsuse nr 229
“Kohtla-Järve koolivõrgu ümberkorraldamine” (edaspidi otsus). Otsuse punkti 2
kohaselt Kohtla-Järve Järve Gümnaasium, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium
ja Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium lõpetavad õppetöö korraldamise
gümnaasiumiastmes ja tegutsevad alates
1. septembrist 2019. a põhikoolidena.
Seega 2019. aasta 1. septembriks on Kohtla-Järvel loodud üks riigigümnaasium
kolme hetkel tegutseva gümnaasiumi baasil. Endised gümnaasiumid peavad
jätkama oma tegevust põhikoolidena järgmise prognoositava õpilaste arvuga:
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi baasil tekkiv põhikool – ca 440 õpilast ja
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi baasil tekkiv põhikool – ca 340 õpilast. KohtlaJärve Järve Vene Gümnaasiumi jääb peale 9. klassi ja gümnaasiumiastme tegevuse
lõpetamist 29 õpilast (praegune 7. klass – 12 õpilast ja 8. klass – 17 õpilast) ning
seega alatäituvusega koolihoone pidamine ei ole ratsionaalne.
Kuna antud rajoonis ei ole otstarbekas avada algklassidega kooli on linna koolivõrgu
optimeerimise järgmise sammuna Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi tegevuse
lõpetamine alates 1. septembrist 2019. a. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80
lõike 2 punkt 2 sätestab, et koolide ümberkorraldamine toimub kooli või koolide
liitmisel teise kooliga ja liidetav kool või liidetavad koolid lõpetavad tegevuse.
Lähtudes ülaltoodust ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest liidetakse KohtlaJärve Järve Vene Gümnaasiumi põhikooli 7.-8. klass Kohtla-Järve Slaavi
Põhikooliga ja liidetav kool (Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium) lõpetab
tegevuse.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37,
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1, lõike 2 punktide 2 ja 5,
haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1, § 68 lõike 2, 14. mail 2014. a sõlmitud
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kohtla-Järve linna vahelise kokkuleppe alusel
ja seoses Kohtla-Järve linna koolivõrgu edasise ümberkorraldamise vajadusega
Kohtla-Järve Linnavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. septembri 2017. a otsuses nr 229 „Kohtla-Järve

koolivõrgu ümberkorraldamine“ teha järgmised muudatused:

1.1.

punkt 2 muuta ja sõnastada alljärgnevalt:
„Ümberkorraldatavad gümnaasiumid (välja arvatud Kohtla-Järve Järve Vene
Gümnaasium) lõpetavad alates 1. septembrist 2019. a õppetöö korraldamise
gümnaasiumiastmes ja jätkavad oma tegevust põhikoolidena.“;

1.2.

täiendada punktiga 2¹ järgmises sõnastuses:
„2¹. Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium liidetakse Kohtla-Järve Slaavi
Põhikooliga ning Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium lõpetab alates
1. septembrist 2019. a oma tegevuse.“;

1.3.

täiendada punktiga 3¹ järgmises sõnastuses:
„3¹. Linnavalitsusel teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
Haridus- ja Teadusministeeriumi, koole, vanemaid, õpilasi ja õpilaste
elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi vähemalt viis kuud enne uue
õppeaasta algust.“.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates
vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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