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Hoolekogu koosoleku algus: 17.30
Hoolekogu koosoleku lõpp: 19.15
Hoolekogu koosoleku juhataja: Anna Pivneva, hoolekogu esimees
Hoolekogu koosoleku protokollis: Ilona Kekla, hoolekogu liige
Hoolekogu koosoleku töös osales 8 liiget: Anna Pivneva, Ilona Kekla, Svetlana Korotkova,
Artjom Golubev, Roman Špitšikov, Ljubov Dorošenko, Kiira Lebedeva ja Svetlana
Vladimirova, kooli direktor.
Hoolekogu koosoleku töös osales 1 külaline: Julia Kropatševa
Kinnitatud päevakord:
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Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli valmidus 2019 – 2020 õppeaastaks
Õpilaste arvu suurenemine klassides
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli 2019 – 2020 õppeaasta õppekava arutamine
2018-2019 õ/a Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli Hoolekogu tegevuse aruanne
Muud küsimused

1. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli valmidus 2019-2020 õppeaastaks
Sõna võttis kooli direktor Svetlana Vladimirova. Tutvustas, et alates septembrist on koolihoone
avatud 7.00-21.00. Lisaks on koolihoones paigaldatud signalisatsioon, mis on jaotatud
tsoonideks. See tähendab, et kui näiteks tööle tulevad köögitöölised, siis saavad nad
signalisatsiooni maha võtta ainult nendele mõeldud töötsoonis. Mujale koolihoones nad liikuda
ei saa. See tõstab turvalisust ja väldib inimeste sattumist ruumidesse, kuhu väljaspool kooli
tööaegu kolmandatele isikutele sissepääs pole lubatud.
Kooliperimeetril teostatakse videojärelevalvet, mis võimaldab kontrollida olukorda igal
vajalikul ajal ning salvestada võimalikke rikkumisi.
Septembrist koolis töötab valvelaud. Koolihoone sisenemisel teatavad kolmandad isikud, kelle
juurde ning mis küsimustel nad tulid, samuti jätavad oma allkirju. See tagab kooliperele
turvalisust, lisaks võimaldab kontrollida koolihoones viibinute arvu kriisiolukordades.
Kooliterritooriumil on korraldatud parkimine. Territooriumil saab autosid parkida ainult
administratsiooni loal. Autode registreerimismärke fikseeritakse. Juhul, kui territooriumil
avastatakse võõrast autotransporti, on juhtkonnal õigus sellest teada anda politseile ning autot
teisaldada.
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Kooli esimesel korrusel on tehtud garderoob, mis on mõeldud mitte ainult õpetajatele ning
koolitöötajatele, kui ka külalistele. Koolijuhtkond lähtub printsiibist, et ruumi peab jaguma
igaühele.
Suveajal olid teostatud suured, kohati mastaapsed, remonditööd. Remonditud fuajee ning
garderoob, on loodud uued kabinetid spetsialistidele. Sanitaarremont on teostatud
õppeklassides ning koridorides, demonteeritud gaasisüsteem, mis ei ole koolile tarvis. Kööki
on paigaldatud elektripliidid. Õppeklassides ja koridorides on demonteeritud vanad
veevalamud, neid asendatakse uutega. Väljavahetatud on kanalisatsiooni toru. Õppeklassidesse
on paigaldatud vajalik tehnika ning abivahendid: projektorid, ekraanid, rulood jne.
Lisandusid uued ametikohad:
-

haridustehnoloog
pikarühma kasvataja
huviringi juhataja

Väljakuulutatud konkursi raames täidetud on järgmised kohad:
-

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

Pidulik aktus toimub 02.09.2019 kl 10.00. Aktusel osaleb koolipere tervikuna, klassideks
jaotust ei toimu.

2. Õpilaste arvu suurenemine klassides
Sõna võttis Svetlana Vladimirova. Teatas, et uuel õppeaastal õppimist alustab 491 õpilast, mis
teeb 29 klass-komplekti. Keskmine õpilaste arv igas klassis on 16,93, mis on 2 õpilase võrra
suurem, kui eelmisel õppeaastal.
Õpetajaid on 2019-2020 õ/a 48 ning koolipersonali/spetsialiste 33. Kokku töötab koolis 81
inimest. Kooli tööle tulid uued spetsialistid. Aineid, mis oli planeeritud õpetama eesti keeles,
hakatakse õpetama eesti keeles. Spetsialistid on leitud. Kooliperega samuti liitusid uued
õpilased teistes koolides, riikides.
Tekkinud on uued klassid – 8V ning 9V. Neid moodustavad endise Kohtla-Järve Järve Vene
Gümnaasiumi õpilased.
Arutatud olukord, kus 7A ning 9K klassides hakkab õppima 28 ja 28 õpilast vastavalt.

2

Hoolekogu, kaaludes kõiki aspekte, otsustas: lubada eelnimetatud õpilaste arvu
õppimiseks 7A ning 9K klassides.
Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletud 0.

3. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli 2019 – 2020 õppeaasta õppekava arutamine
Direktor Svetlana Vladimirova tutvustas õppekava, mille järgi antakse õpilastele rohkem
võimalusi õppida riigi keeles..
Uuel õppeaastal hakkavad õpilased õppima vastavalt enda võimekusele. Seda võimaldab
süsteem, mis jagab õpilasi gruppideks, mitte klassideks. Gruppideks jagatakse õpilasi
süsteemselt, vastavalt õppimisvõimele, võimekusele, varasemalt saadud teadmistele ning
oskusele neid edukalt rakendada.

4. 2018-2019 õ/a Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli Hoolekogu tegevuse aruanne
Sõna võttis Hoolekogu esimees Anna Pivneva, kes esitas aruande 2018-2019 õ/a Hoolekogu
tegevusest.
Hoolekogus möödunud õppeaastal tegutses 13 liiget. 2018/2019 õppeaastal viidi läbi 7
koosolekut, kus lahendati erinevaid küsimusi, mis puudutavad Slaavi põhikooli tegevust. Oma
töös lähtub hoolekogu päevakorrast, mida edastatakse liikmetele enne koosoleku toimumist.
Hoolekogu töö 2018/2019 õppeaastal oli tõhus, järjepidev, arutatud ja lahendatud said koolile
tähtsad küsimused ja probleemid.
Kokkuvõtvalt tõi HK esimees järgmiseid momente:
2018/2019 õppeaasta oli Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolile muudatuste aasta.
- Põhikool sai uue direktori, millest lähtuvalt tulid olulised muudatused kooli töös
- Tööle asus õppejuht, mis võttis õppeosa enda kontrolli alla, oli ja on aktiivne osaleja
Hoolekogu koosolekutel, kaasmõtleja ja muudatuste elluviija
- Kooliruumid said kaasaegse välimuse, eriti tualetiruumid, mis vajasid ammu
renoveerimist
- Koolisööklas on tervislik, lastele meelepärane toitumine, mis saab aina rohkem
heakskiitu kooliperelt
- Kool sai mööbli ja muu vajaliku Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumilt
- Tundidele ja vahetundidele kutsub õpilasi kaasaegne muusika, mis eriti meeldib
õpilastele ning käib progressiivse arenguga kaasas
- Informatsioon kooli juhtkonna ja Hoolekogu liikmete vahel liigub väga hästi.
Koosolekud muutusid regulaarseteks, mis annab hoida liikmeid kursis muudatuste ja
terve kooli elu osas.
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Ühtlasi on Hoolekogu väga rahul koolijuhtkonna tööga, ellu viidud ja planeeritud muudatustega
ning on valmis töötama sama tõhusalt uuel, 2019-2020 õppeaastal.

5. Muud küsimused
Sõna võttis koolidirektor. Arutatud sai Hoolekogu edaspidine töö ning liikmelisus. HK liige
poolt on esitatud üks avaldus väljaarvutamise kohta, mis saab rahuldatud. Liituda tahab
Aleksandr Naumtšuk, kes külastas HK koosolekuid möödunud õppeaastal ning soovib teha
koostööd.
Arutatud on koolikappide rentimisvõimalus ja hind. Kokku on koolil rentimiseks pakkuda 150
kappi. Vajadusel on kool valmis soetama kappe juurde. Rendihind – 10 euro/aastas. Hoolekogu
leiab, et koolikappide kasutamine on vajalik ja õpilastele mugav.
Planeeritakse tellida koolivormi, mis on disainitud vastavalt koolieripärale. Hoolekogu toetas
koolivormi rakendamine koolis. Hetkel peab direktor läbirääkimisi teenust pakutavate
firmadega, Hoolekogule on esitatud koolivormi näidised. Koolivormi planeeritakse tutvustada
vanematele 11.09.2019 toimuval üldkoosolekul.
11.09.2019 toimub üldkoosolek kõikidele vanematele. Koosolekule oodatakse ka HK esimeest
või asendajat, kes tutvustab HK tööd ning esitab lühiülevaade 2018-2019 tehtud tööst.

Järgmine hoolekogu koosolek planeeritakse septembri kuus.

(allakirjutatud digitaalselt)
Anna Pivneva
Hoolekogu esimees

(allakirjutatud digitaalselt)
Ilona Kekla
protokollija
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