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Hoolekogu koosoleku algus: 18.00
Hoolekogu koosoleku lõpp: 19.40
Hoolekogu koosoleku juhataja: Anna Pivneva, hoolekogu esimees
Hoolekogu koosoleku protokollis: Natalia Trifonova, hoolekogu liige
Hoolekogu koosoleku töös osales 13 liiget: Anna Pivneva, Svetlana Korotkova, Ilona Kekla,
Natalja Lybakhina, Sergei Krjatalov, Natalja Domozhilova, Kiira Lebedeva, Roman Špitšikov,
Artjom Golubev, Ljubov Dorošenko, Ruslan Elmurzajev, Anita Lupina. Natalia Trifonova ja
Svetlana Vladimirova, kooli direktor.
Hoolekogu koosoleku töös osales 4 külalist: Aleksandr Naumtšuk, Julia Kropatševa, Hendrik
Agur, Ülle Matsin.
Kinnitatud päevakord:
1. Kohtumine
Haridusministeeriumi
esindajatega,
õppimine
Riigigümnaasiumis alates 01.09.2019
2. Tutvumine eesti keele ja matemaatika õpetamisega Slaavi Põhikoolis
3. Muud küsimused

Kohtla-Järve

1. Kohtumine Haridusministeeriumi esindajatega, õppimine Kohtla-Järve
Riigigümnaasiumis alates 01.09.2019
Sõna võttis hoolekogu esimees Anna Pivneva ning tutvustas direktorile ja hoolekogu liikmetele
Haridusministeeriumi esindajaid: Ülle Matsin, kes on Viljandi Riigigümnaasiumi direktor ja
kes on määratud loodava Kohtla-Järve Riigigümnaasiumi ajutiseks juhiks, ning Hendrik Agur,
kes oli pikaaegne Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor ja nüüd on Haridusministeeriumi
ametnik.
Sõna võttis Ülle Matsin ning tutvustas hoolekogu liikmetele Kohtla-Järve Riigigümnaasiumi
töökorralduse ja tulevikuplaane. Peale seda hoolekogu liikmetel oli võimalus esitada külalistele
küsimusi.
Sõna võttis Hendrik Agur ning esitas küsimuse eesti keele taseme kohta Kohtla-Järve Slaavi
Põhikooli õpilastel. Küsimusele vastas Svetlana Vladimirova, kooli direktor, ning teatas, et
Slaavi Põhikooli õpilastel on erinev eesti keele tase. Kuid lähiajal toimuvad koolis muudatused
seoses keelekümblusega, see tähendab, et iga klassis tulevad õppeained eesti keeles.
Sõna võttis Ülle Matsin ning teatas, et Kohtla-Järve Gümnaaiumis tulevad klassid erineva eesti
keele tasemega ning õpilastel on võimalus püüdelda oma teadmistes täiuslikkuse poole.

Sõna võttis Svetlana Vladimirova, kooli direktor ning teatas, et Kohtla-Järvel moodustatakse
Riigigümnaasiumi loomist nõustav töörühm. Selle töörühma eesmärk on teha haridus- ja
teadusministrile ettepanekud Kohtla-Järve Riigigümnaasiumi käivitamise ja edasise tegevuse
osas. Igast põhikoolist on oodatud üks esindaja. Seoses sellega pakuti valida Slaavi Põhikooli
esindajaks Pivneva Annat, kes on hoolekogu esimees ning aktiivne inimene, kes tunneb huvi
Kohtla-Järve linna tuleviku vastu.
Otsus: Määrata Pivneva Annat Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli esindajaks Kohtla-Järve
Riigigümnaasiumi loomist nõustavas töörühmas.
Hääletamine: poolt 13, vastu 0, erapooletud 0.

2. Tutvumine eesti keele ja matemaatika õpetamisega Slaavi Põhikoolis
Sõna võttis Slaavi Põhikooli direktor ning teatas, et hoolekogu plaanis on tutvuda eesti keele ja
matemaatika õpetamisega Slaavi Põhikoolis. Seoses sellega märtsi kuu jooksul lapsevanematel
ja hoolekogu liikmetel on võimalus külastada eesti leele või matemaatika tunde. Määrati
vastutajaid, kes esitavad aruanne eesti keele ja matemaatika õpetamise kohta järgmisel
koosolekul.
Otsus: Natalia Trifonova vastutab eesti keele tundide külastamise kohta, Anna Pivneva
vastutab matemaatika tundide külastamise kohta.
Hääletamine: poolt 13, vastu 0, erapooletud 0.

3. Muud küsimused
3.1. Proovieksamid
Sõna võttis Svetlana Vladimirova ning tutvustas hoolekogu liikmetele proovieksamite
tulemusi. Eesti keele proovieksam toimus kaks korda, esimest korda novembris 2018 ning teist
korda veebruaris 2019. Inglise keele eksam samuti toimus kaks korda, novembris ja veebruari
kuus. Mõlemas korras õppeedukus ja teadmiste kvaliteet on paranenud.
3.2. Söökla töökorraldus
Sõna võttis Svetlana Vladimirova ning esitas küsimuse hoolekogu liikmetele söökla
töökorralduse kohta. Kõik hoolekogu liikmed olid nõus sellega, et söökla töökorraldus on
paremaks läinud ning valdav enamus õpilasi on toitlustamisega rahul.
3.3. Eestimaa õpib ja tänab 2019
Sõna võttis Svetlana Vladimirova ning teatas, et iga aasta Eestis valitakse aasta õpetajad ning
Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis toimub ka valimine, kes esindab kooli selles konkurssis.

3.4. Koolilaager 2019
Sõna võttis Svetlana Vladimirova ning esitas hoolekogu liikmetele küsimuse, kas on mõistlik
viia sellel aastal koolilaagri. Seoses sellega, et õppeaasta sellel aastal lõpeb hiljem ning paljudel
õpetajatel, kes võtavad vastu eksamid suureneb koormus, ning seoses Riigigümnaasiumi
ehitamisega mis haarab ka Slaavi Põhikooli territooriumit, laagri läbi viimine on ebamõistlik.
Hääletamine: poolt 13, vastu 0, erapooletud 0.
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