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KOHTLA-JÄRVE LINNA ARENGUKAVA
AASTATEKS 2007-2016 MUUTMINE
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 7,
Kohtla-Järve linna põhimääruse § 69 alusel ning tulenevalt aselinnapea Niina Aleksejeva ja
Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni 17. veebruari 2012. a ettepanekust
§ 1. Arengukava muutmine
(1) Muuta Kohtla-Järve Linnavolikogu 22. juuni 2011. a määruse nr 87 “Kohtla-Järve
linna arengukava aastateks 2007-2016 uue redaktsiooni kinnitamine” alapeatükki
2.5.2 Põhikoolid ja gümnaasiumid, kutse- ja kõrgharidus järgmiselt:
Tagamaks hariduse kvaliteeti ning lähtudes koolivõrgu funktsionaalsuse põhimõttest ning
võttes arvesse õpilaste arvu pidevat kahanemist kõikides linnaosades on koolivõrk
ümberkorraldatud alljärgnevalt: 31. augustil 2010. a lõpetas Oru Põhikool oma tegevuse,
Vahtra Põhikool liideti Slaavi Gümnaasiumiga, kusjuures Vahtra Põhikool lõpetas oma
tegevuse 31. augustil 2011. a ja Slaavi Gümnaasium jätkas oma tegevust põhikoolina,
Kesklinna Gümnaasium, Tammiku Gümnaasium ja Ühisgümnaasium lõpetasid vastuvõtu
10.klassi.
Kohtla-Järvel asub 1 munitsipaalpõhikool - Slaavi Põhikool ja 7 munitsipaalgümnaasiumi
(Järve Gümnaasium, Järve Vene Gümnaasium, Kesklinna Gümnaasium, Ahtme
Gümnaasium, Tammiku Gümnaasium, Ühisgümnaasium, Täiskasvanute Gümnaasium).
Peale nende tegutseb erapõhikool Erakool Intellekt ja riiklik eripõhikool Ahtme Kool.
2009/2010 õppeaastal alustas Kohtla-Järve koolides õpinguid 4100 õpilast, neist 20% eesti
keeles ja 80% vene keeles.
2010/2011 õppeaastal langes õpilaste arv 4,1% võrra ja õpilaste üldarv moodustas 3935
õpilast, nendest 3 308 õppisid vene keeles ja 627 eesti keeles.
Seisuga 01. jaanuar 2012. a on õpilaste arv langenud 4,55 % võrra ja õpilaste üldarv on
3756 õpilast, nendest 3162 õppivad vene keeles ja 594 eesti keeles.
Haridus- ja Teadusministeeriumi otsealluvuses töötab eripõhikoolina Ahtme Kool. Koolides
töötavad pedagoogilise haridusega õpetajad. 96 %-l pedagoogidest on kõrgharidus.
Kohtla-Järve koolid
misvõimalusi:

pakuvad

gümnaasiumiosas

õppivatele

noortele

spetsialiseeru-

Ahtme Gümnaasium – reaalainete, humanitaarainete, loodusteaduslik, majanduslik ja
üldhariduslik suund;
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Tammiku Gümnaasium – süvendatud riigikeele õppe, reaalainete, humanitaarainete ja
üldhariduslik suund;
Ühisgümnaasium – süvendatud riigikeele õppe ja üldhariduslik suund;
Järve Vene Gümnaasium – akadeemiline, reaalainete, humanitaarainete, meedia- ja
sotsiaalainete, loodus- ja majandusõppe ja sisekaitseõppe suund;
Järve Gümnaasium – üldhariduslik ja loodusteaduslik suund;
Kesklinna Gümnaasium – süvendatud riigikeele õppe ja üldhariduslik suund.
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium ja Slaavi Põhikool on lülitatud varase keelekümbluse
programmi rakendamise projekti. Tammiku Gümnaasiumis (2004. a), Slaavi Põhikoolis ja
Kesklinna Gümnaasiumis (2005.a) alustati hilise keelekümbluse rakendamist.
Koolivõrgu korrastamist ning klassikomplektide moodustamist mõjutab oluliselt esimesse
klassi astujate arvu vähenemine, mis tuleneb sündimuse langusest 1990. aastatel. 2001. a
on täheldatav trendi muutumine ning sündimuse kasv. Sündimuse languse mõju
tasakaalustab mingil määral maakonnas suletavate koolide teenindus-piirkondade laste
tulekut linnakoolidesse, eeskätt gümnaasiumidesse.
(2) Teha Kohtla-Järve Linnavolikogu 22. juuni 2011. a määruse nr 87 “Kohtla-Järve
linna arengukava aastateks 2007-2016 uue redaktsiooni kinnitamine” alapeatükis
3.9.2 Põhikoolid ja gümnaasiumid, kutse- ja kõrgharidus järgmised
muudatused:
Tegevused strateegiliste eesmärkide saavutamiseks.
20. Aastal 2011 / 2014 toimub koolivõrgu optimeerimine. Aastateks 2013/2014 on koolivõrk
korrastatud järgmiselt: Ahtme linnaosas tegutsevad Ahtme Gümnaasium (1.-12. klassid),
Tammiku Põhikool (1.-9. Klassid + hiline keelekümblusklass) ja Ühispõhikool (eesti ja vene
osakonnad + keelekümblusklassid). Järve linnaosas tegutsevad Järve Vene Gümnaasium
(7.-12. klassid), Järve Gümnaasium (1.-12. klassid), Täiskavanute Gümnaasium, Slaavi
Põhikool (1.-9. Klassid + keelekümblusklassid), Kesklinna Põhikool (1.-9. klassid) ja Erakool
Intellekt (1.-9.klassid).“
§ 2. Rakendussätted
(1) Määrus jõustub..............................................
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