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Kohtla-Järve

27.11.2019.a

Hoolekogu koosoleku algus: 17.30
Hoolekogu koosoleku lõpp: 19.30
Hoolekogu koosoleku juhataja: Svetlana Vladimirova, kooli direktor
Hoolekogu koosoleku protokollis: Oksana Drozdova, hoolekogu liige
Hoolekogu koosoleku töös osales 8 liiget: Anna Pivneva, Oksana Drozdova, Artjom Golubev,
Natalja Lybakhina, Aleksandr Naumtšuk, Roman Špitšikov, Svetlana Korotkova, Anastassija
Taljantseva ja Svetlana Vladimirova, kooli direktor.
Hoolekogu koosoleku töös osales külaline: Julia Kropatševa.
Kinnitatud päevakord:
1.
2.
3.
4.

Koolisöökla töökorraldus
Kooli dokumentatsioon
Elektrooniline koolipäevik: E-kool vs Stuudium
Muud küsimused

1. Koolisöökla töökorraldus
Sõna võttis hoolekogu liige Aleksandr Naumtšuk, kes rääkis, et 27.11.2019 oli teostatud
koolisöökla ootamatu kontroll. Aleksandr Naumtšuk sõnul jäi ta kontolliga rahul. Kõik oli puhas ja
korras. Koolisöökla töötajad oli vormis. Toit oli maitsev ja soe. Aleksnadr Naumtšuk küsis
tagasisidet ka õpilaste käest, kuidas toit ja söökla töökorraldus meeldivad ning vastused olid
positiivsed, kaebusi pole olnud.
Peale Aleksandr Naumtšukˇit sõna võttis Svetlana Vladimirova, kes tutvustas hiljuti läbiviidud
küsitluse, koolisöökla töökorralulduse osas, tulemusi. Saadud tulemused on suureks abiks
koolisöökla töökorralduse parandamiseks.
2. Kooli dokumentatsioon
Sõna võttis Svetlana Vladimirova, kes rääkis millised koolidokumendid tuleb täiendada, üle
vaadata. Need on kooli: kodukord, õpilaste kooli vastuvõtmise kord, arengukava 2021-2023.
Sellega tegeletatakse 2020 aastal.

3. Elektrooniline koolpäevik: E-kool vs Stuudium.
Sõna võttis õppealajuhataja Julia Kropatševa, kes tutvustas e-kooli ja studiumi erinevusi. Põhjalikult
rääkis miks tekkis vajadus asendada e-kooli studiumiga. Peame ära otsustada kas lähme studiumi
üle või mitte hiljemalt märtsiks 2020.
4.

Muud küsimused

4.1 Kooli turvalisus.
Svetlana Vladimirova rääkis, et käitumisprobleemidega noorukitega toimub pidev töö. Osa
probleemsetest õpilastest on koolist ära läinud (said 17- aastaseks, suunatud erikooli jne).
Suureks abiks kooli olukorra korraks hoida on videovalve ja administraator.

4.2 Kooli lipp.
Svetlana Vladimirova rääkis, et 26.11.2019 on Slaavi põhikooli perele oli tutvustatud uus kooli
lipp. Detsembri alguses paigaltatakse kooli territooriumil 3 lipuvarrast ning pannakse Eesti
vabariigi, Kohtla-Järve linna ja Slaavi põhikooli lipud.
4.3 Kooli vorm.
Esimene tellimus tuleb järgmisel nädalal. Mõned lapsevanemad ei tasunud arved õigeaegselt
kinni. Sellega tegeletatakse.
4.4 Koostöö Kohtla-Järve riigi gümnaasiumiga.
Koostöö Kohtla-Järve riigi gümnaasiumiga on väga aktiivne. Kooli meditsiinitöötaja võttab ka
gümnaasiumi õpilasi vastu. Toimuvad ka ühised üritused. Järgmiseks ühiseks ürituseks on Eesti
Vabariigi aastapäeva 21.02.2020 tähistamine. See hakkab toimuma Slaavi põhikooli
territooriumil koostöös Eesti kaitseväe Viru pataljoniga.

Järgmine koosolek tuleb jaanuari 2020 keskel.

(allakirjutatud digitaalselt)
Anna Pivneva
Hoolekogu esimees

(allakirjutatud digitaalselt)
Oksana Drozdova
Protokollija

