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Hoolekogu koosoleku algus: 17.30
Hoolekogu koosoleku lõpp: 19.15
Hoolekogu koosoleku juhataja: Anna Pivneva, hoolekogu esimees
Hoolekogu koosoleku protokollis: Natalia Trifonova, hoolekogu liige
Hoolekogu koosoleku töös osales 8 liiget: Anna Pivneva, Ilona Kekla, Natalja Lybakhina,
Sergei Krjatalov, Roman Špitšikov, Artjom Golubev, Anita Lupina. Natalia Trifonova ja
Svetlana Vladimirova, kooli direktor.
Hoolekogu koosoleku töös osales 1 külaline: Julia Kropatševa.
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Õpilaste käitumine tundides ja vahetundides; probleemsed õpilased
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1. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava 2019-2020.õa
Sõna võttis Svetlana Vladimirova ning tutvustas hoolekogu liikmetele Kohtla-Järve Slaavi
Põhikooli õppekava 2019-2020õa. Tulevane õppeaasta toob mõned muudatused õppekavas,
nimelt, loovtöö kirjutamise osas, HEV-õpilaste õpetamise osas, hindamisjuhendis ning selles
osas, mis puudutab õppeainete õpetamist eesti keeles.
Tunnijaotusplaan on 2019-2020 õppeaastal järgmine: umbes 28% õppeainetest hakkavad
toimuma eesti keeles. Õppeainete hulgas on näiteks, loodusõpetus, ajalugu, inimeseõpetus,
muusika, kunst, tööõpetus. Õpetamine toimub sellisel moel, et mõni aja pärast tehakse teste
ning õpilaste rühmad segatakse uuesti teste tulemuste järgi. Õppekava muudatused puudutavad
esimest, neljandat ja seitsmendat klassi. Uuendatud õppekava aitab õpilasi valdata eesti keelt
piisavalt hästi, et edasi õppida eesti keeles. Sõna võttis Anna Pivneva ning esitas küsimuse
õpetajate suhtumise uuenduste vastu. Küsimusele vastas Svetlana Vladimirova ning teatas, et
kool teeb kõike, et saavutada häid tulemusi ning, et võimalikke probleeme lahendada.

2. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli eelarve 2019-2020.õa
Sõna võttis Svetlana Vladimirova ning teatas, et Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli eelarve 20192020õa on kinnitatud. Eelarve järgi on renoveeritud 2 WC-d, aprilli kuu lõpus paigaldatakse
videovalve kooli välisseintele. WC esimesel korrusel reorganiseeritakse õpperuumideks. Alates
septembrist koolis hakkavad töötama kolm uut tugiisikut: haridustehnoloog, pikapäevarühma
kasvataja ja ringijuht. Majanduskulud on eelarve järgi samad nagu eelmisel aastal.
3. Õpilaste käitumine tundides ja vahetundides; probleemsed õpilased
Sõna võtsid Anna Pivneva ja Julia Kropatševa ning teatasid, et õpilaste käitumine koolis annab
soovida parimat. Koolis on laialtlevinud kuisamine ja norimine. Seoses sellega, lapsevanemad
pöörduvad kooli juhtkonnale, et probleemi lahendada.
Hoolekogu koosolekule oli kutsutud lapsevanem, kelle laps õpib setsmendas klassis ning
terroriseerib õpetajat. Lapsevanema sõnul, tema laps õpib klassis, kus tegutseb kiusajate grupp
ning selles grupis on ka tema laps. Nad norivad õpetajat, segavad tundi ja teisi õpilasi, ning
nende käitumine on täiesti väljakutsuv ja agressiivne teiste suhtes. Tulemuseks on õppeedukuse
langetamine. Lapsevanem pöördus hoolekogu liikmete poole, et viia tema laps üle teisse klassi.
Otsus: Lapsevanema soov lapse teisse klassi üleviimise kohta – rahuldada.
Hääletamine: poolt 9, vastu 0, erapooletud 0.
Sõna võttis Julia Kropatševa ning teatas, et Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis on kokku 17
probleemseid õpilasi kelle käitumine koolis on vastuvõetamatu ja isegi ohtlik. Seoses sellega,
et nende õpilastel on täielik karistamatus kodus, koolis on väga range karistus ja õpetajad, kooli
juhtkond, ning vajadusel ka politsei teevad kõike, et sellised õpilased oleksid kontrolli all.
4. Ülevaade Kohtla-Järve Riigigümnaasiumi loomise koosolekust
Sõna võttis Anna Pivneva, ning teatas, et 21. märts toimus Riigigümnaasiumi loomist nõustava
töörühma koosolek, kus arutati probleeme seotud õpetamisega ja õppimisega Kohtla-Järve
Riigigümnaasiumis. Kõige suurimaks probleemiks peetakse õpetamine venekeelseid lapsi eesti
keeles. Koosolekut toimuvad augusti lõpuni.
5. Muud küsimused
5.1 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.

5.2 Klasside reorganiseerimine

Sõna võttis Svetlana Vladimirova ning teatas, et esimesse klassi on praegu esitatud 35 avaldust.
Toimub ka seitsmendate ja kaheksandate klasside reorganiseerimine, nimelt, praegusel hetkel
on viis setsmendat klassi, kuid õpilasi on väga vähe, see võimaldab teha kolm klassi viie asemel.
Samal kombel reorganiseeritakse ka kaheksandad klassid – nelja klassi asemel tuleb kolm
kaheksandat klassi.
5.3 Koolivorm
Sõna võttis Svetlana Vladimirova ning küsis hoolekogu arvamust koolivormi kohta. Hoolekogu
liikmed olid nõus, et koolivorm oleks heaks tavaks Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli jaoks.
5.4 Teise trimestri õppeedukus
Sõna võttis Julia Kropatševa, kes on Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppealajuhataja, ning
tutvustas hoolekogu liikmetele esitluse teise trimestri õppeedukuse kohta. Tulemused näitasid,
et teise trimestri õppeedukus langes, kuid see on normide piires ning oodatakse, et kolmandas
trimestris õppeedukus hakkab kasvama seoses õppeaasta lõpuga.
5.5 Järgmine koosolek
Järgmine hoolekogu koosolek planeeritakse mai kuus.
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