Kohtla-Järve
Slaavi Põhikool
HOOLEKOGU TEGEVUSE ARUANNE 2018.-2019. õppeaastal.
Tegevuste eesmärgid:
1. esitada arvamus kooli dokumentide kehtestamiseks ja muutmiseks;
2. anda hinnang õppe- ja kasvatustegevuse, huvitegevuse ning kooli töökorralduse kohta;
3. teha linnavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Tegevuse aruanne:
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.
Oma töö käigus Slaavi Põhikooli Hoolekogu:
1. kinnitas kooli dokumente, mis vajasid läbivaatamist ja heakskiitu Hoolekogu poolt.
Dokumentide seas on mh Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava 2019-2020 õ/a; KohtlaJärve Slaavi Põhikooli eelarve 2019-2020 õ/a; „Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli vabade
ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord“
2. kohtus Haridusministeeriumi esindajatega seoses uue Kohtla-Järve Riigigümnaasiumi
loomisega
3. tutvus koolisöökla tööga
4. tutvus huviringide tegevusega, sai arutatud huviringide vajadus edaspidises koolielus
5. tegeles õpilaste probleemse käitumisega, otsis lahendusi koos vanematega
6. arutas aktiivselt kooli turvalisuse küsimusi, teostatavaid remonditöid
7. arutas Kohtla-Järve koolivõrku reorganiseerimist, mille raames sai Slaavi Põhikool endale
uusi õpilasi
8. võttis osa 11.06.2019 toimuval lõpuaktusel, sh määras auhindasid ning premeeris väljavalitud
õpilasi sümboolsete kingitustega

Kokkuvõte:
2018/2019 õppeaasta oli Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolile muudatuste aasta.
- Põhikool sai uue direktori, millest lähtuvalt tulid olulised muudatused kooli töös
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Tööle asus õppejuht, mis võttis õppeosa enda kontrolli alla, oli 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.

/allkirjastatud digitaalselt/
_________________________
Anna Pivneva
Hoolekogu esimees
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