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Hoolekogu koosoleku algus: 17.30
Hoolekogu koosoleku lõpp: 19.30
Hoolekogu koosoleku juhataja: Svetlana Vladimirova, kooli direktor
Hoolekogu koosoleku protokollis: Natalia Trifonova, hoolekogu liige
Hoolekogu koosoleku töös osales 9 liiget: Anna Pivneva, Svetlana Korotkova, Ilona Kekla,
Natalja Lybakhina, Sergei Krjatalov, Natalja Domozhilova, Kiira Lebedeva, Roman
Špitšikov, Natalia Trifonova.
Hoolekogu koosolekult puudunud: Artjom Golubev, Ljubov Dorošenko, Ruslan
Elmurzajev, Anita Lupina.
Kinnitatud päevakord:
1. Koolisöökla töökorraldus
2. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli 2019. aasta eelarve
3. Muud küsimused

1. Koolisöökla töökorraldus
Sõna võttis hoolekogu liige Natalja Lybakhina ning tutvustas direktorile ja hoolikogu
liikmetele Slaavi Põhikooli koolisöökla töökorralduse. Natalja Lybakhina sõnul esitatakse
palju erinevaid kaebusi koolisöökla kohta lapsevanemate poolt: antakse pooltoores kotletid,
antakse vähe suppi ja nii edasi. Lapsevanemad pöördusid oma kaebustega Kohtla-Järve
Linnavalitsusse, kuid neid suunati tagasi Slaavi Põhikooli poole. Seoses sellega, hoolekogu
liikmed palusid direktorit olukorda selgitada.
Sõna võttis direktor Svetlana Vladimirova ning teatas, et alates 07.01.2019 töötab Slaavi
Põhikoolis uus peakokk, kes tegeleb menüü koostamisega, tellib toiduaineid millest tehakse
koolilõuna, ja täidab teisi koolisöökla korraldusi. Samuti teatas direktor, et kaks
lapsevanemad on tutvunud koolisöökla töökorraldusega, on degusteerinud koolitoitu ning jäid
sellega rahule. Lisaks sellele, kõik koolisöökla töötajad ja õpilased-korrapidajad kannavad
alati koolisööklas mütse ja põlle.
Otsus: Küsimuste korral lapsevanemad peavad otsekohe võtma ühendust direktoriga, et
vältida kuulujute leevitamist Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli koolisöökla kohta, ning teha
kõike, et koolisöökla töökorraldusega ja koolilõunaga oleksid võimalikult kõik rahul.
Hääletamine: poolt 9, vastu 0, erapooletud 0.

2. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli 2019. aasta eelarve
Sõna võttis direktor Svetlana Vladimirova ning tutvustas hoolekogu liikmetele Kohtla-Järve
Slaavi Põhikooli 2019. aasta eelarvet. Finantseeritakse kolm lisa töökohta, majanduskulusid,
hoone renoveerimine. Teisel korrusel alustatakse wc-remont, suvel planeeritakse
valvekaamerate ja täieliku hoone signalisatsiooni paigaldus, ning kooliväravate
automatiseerumine.

3. Muud küsimused
3.1 Haridusministeeriumi esindajatega kohtumine
Sõna võttis direktor Svetlana Vladimirova ning teatas, et seoses Kohtla-Järve
Riigigümnaasiumi tulevase eksisteerimisega, Haridusministeerium soovib kohtuda kooli
hoolekogu liikmetega.
Otsus: Kohtumine toimub märtsi kuus, täpne kuupäev selgub hiljem.
Hääletamine: poolt 9, vastu 0, erapooletud 0.

3.2 Õppekava 2019-2020 õ.a.
Sõna võttis direktor Svetlana Vladimirova ning teatas, et valmistatakse Kohtla-Järve Slaavi
Põhikooli 2019-2020 õ.a. õppekava. Õppekava järgi planeeritakse, et keelekümbluse süsteem
koolis kaob ära. Selle asemel lisatakse igas klassis erinevad õppeained eesti keeles, see
tähendab, et üheksandaks klassiks õpilane suudab õppida riigikeeles.
Otsus: Tutvuda kooli õppekavaga järgmistel kohtumistel.
Hääletamine: poolt 9, vastu 0, erapooletud 0.
3.3 Kooliterritooriumil elektritööd
3.4 Koostöö Novgorodiga
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