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KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr. 6
Kohtla-Järve

23.05.2019.a

Hoolekogu koosoleku algus: 17.30
Hoolekogu koosoleku lõpp: 19.15
Hoolekogu koosoleku juhataja: Anna Pivneva, hoolekogu esimees
Hoolekogu koosoleku protokollis: Natalja Lybakhina, hoolekogu liige
Hoolekogu koosoleku töös osales 7 liiget: Anna Pivneva, Ilona Kekla, Natalja Lybakhina,
Sergei Krjatalov, Roman Špitšikov, Ljubov Dorošenko, ja Svetlana Vladimirova, kooli
direktor.
Hoolekogu koosoleku töös osales 2 külalist: Julia Kropatševa ja Aleksandr Naumtšuk
Kinnitatud päevakord:
1. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli huviringide tegevuse kokkuvõte 2018 – 2019 õ/a
2. Kohtla-Järve koolivõrku reorganiseerimine
3. Dokumendi „Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli vabade ametikohtade täitmiseks
korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord“ arutamine
4. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava
5. Muud küsimused

1. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli huviringide kokkuvõte 2018 – 2019 õ/a
Sõna võttis hoolekogu liige Sergei Krjatalov, kes tutvustas huviringide tegevust 2018-2019
õppeaastal. Üldjuhul jäädi huviringide tegevustega rahule. Positiivne tagasiside tuleb nii
õpilastelt, kui ka kooliperelt. Hetkel toimub koolisisene arutamine, milliseid tegevusi
järgmiseks õppeaastaks saaks kool veel õpilastele pakkuda. Eriti aktuaalseks jääb robotika.
Selge see, et huviringide tegevus peab olema kaasaegne, vastama tänapäevastele tendentsidele
ning arendada lapsi mitmel moel.

2. Kohtla-Järve koolivõrku reorganiseerimine
Sõna võttis Svetlana Vladimirova, kes tutvustas muudatusi linna koolivõrgu süsteemis. KohtlaJärve Slaavi Põhikooli puudutab muudatus eriti, kuna kooli tulevad lapsed teistest linna
koolidest. Nii saab Slaavi Põhikool 8. ja 9. klassi õpilasi.

3. Dokumendi „Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli vabade ametikohtade täitmiseks
korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord“ arutamine
Direktor Svetlana Vladimirova tutvustas lühidalt eelnimetatud dokumendi, mis oli eelnevalt
edastatud hoolekogu liikmetele e-postiga. Direktor pani tähele, et dokument muutus
lakooniliseks, kõik tähtsad aspektid said omavahel paremini seotud.
Lisanduvad uued ametikohad:
-

haridus tehnoloog
pikarühma kasvataja
huviringi juhataja

Kuulutatakse välja konkurssi järgmiste ametikohtade täitmiseks:
-

psühholoog
tööõpetuse õpetaja
geograafia õpetaja (õppekeel - eesti keel)
ajaloo õpetaja (õppekeel – eesti-vene)
ühiskonnaõpetuse õpetaja (õppekeel – eesti-vene)
loodusõpetuse õpetaja
matemaatika õpetaja

Konkursi viiakse läbi ka selle tõttu, et mõnedel õpetajatel oli tähtajaline tööleping. Lisaks
otsitakse õpetajaid, kes saaksid läbi viia õpetegevust kahes keeles.

4. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava
Sõna võttis õppealajuhataja Julia Kropatševa, kes tutvustas õppekavas planeeritud muudatusi.
Plaanitakse üle anda rohkem tunde eesti ja inglise keele õppimiseks selle arvelt, et võetakse
sama palju tunde kunsti ja tööõpetuse tundide mahust.

5. Muud küsimused
5.1 Kohtla-Järve Slaavi Põhikool sai tunnistusi üldhariduse võistlustel „Olimpys 2019“
Tunnistusi said nii õpilased, kui ka õpetajad.

5.2 Pidulikud aktused 2018-2019õ/a lõpetamise puhul toimuvad 11.06.2019
Parimatele õpilastele on kooli poolt ettevalmistatud erinevad huvitavad auhinnad. Samuti, tuli
õppeaasta alguses hoolekogule aruteluks tunnistada mängulises vormis eriauhindadega õpilasi
ka enda poolt. Selleks hoolekogu liige peab välja mõtlema huvitava tiitli ning ette valmistama

vastava sümboolse kingituse. Kingituse antakse üle piduliku aktuse käigus, tiitlile vastava
õpilase valivad õpetajad 10.06.2019 toimuval koosolekul. Idee sai heaks kiitu ning lepiti kokku
järgmist:
- 10.06.2019 kuupäevaks annab hoolekogu liige direktorile teada, millise tiitli sooviks õpilasele
üle anda;
- 10.06.2019 läbi viidaval koosolekul nimetavad õpetajad õpilast, kellega õpilastest võiks üks
või teine pakutav tiitel paremini kokku sobida
- 11.06.2019 pidulikke aktuste ajal annab hoolekogu liige Natalja Lybakhina kingitused välja
valitud õpilastele üle

5.3 Kooli turvalisus
Sõna võttis Svetlana Vladimirova, kes tutvustas plaani paigaldada 4 turvakaamerat kooli hoone
sees. Hetkel on kaamerad juba paigaldatud üle perimeetri, kokku on neid 12. Kaamerate olemas
olu on juba toonud kasu. Direktoril ja volitatud isikutel on võimalik iga kell teostada
kooliperimeetri kontrolli ja ennetada võimaliku korrarikkumist.

5.4 Remonditööd
Al 01.07.2019 on planeeritud edasi liikuda kooli remondi osas ning teha endised tualettruumid
ümber. Vabanenud ruumidest saavad uued kabinetid koolipersonalile.

5.5 Arenguvestlused
Kooli direktor ja õppealajuhataja viivad läbi arenguvestlusi iga kooli töötajaga. Protsess on juba
lõpusirgel.

Järgmine hoolekogu koosolek planeeritakse augusti kuus, enne uut õppeaasta algust.

Anna Pivneva
Hoolekogu esimees

Natalja Lybakhina
Protokollija

