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KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr. 1-5/4 

Kohtla-Järve                                                                                                              24.03.2020.a 

Hoolekogu koosoleku algus: 17.30 

Hoolekogu koosoleku lõpp: 18.30 

Hoolekogu koosoleku juhataja: Svetlana Vladimirova, kooli direktor 

Hoolekogu koosoleku protokollis: Oksana Drozdova, hoolekogu liige 

Hoolekogu koosoleku töös osales 10 liiget: Svetlana Korotkova, Ilona Kekla, Artjom Golubev,  

Anna Pivneva, Oksana Drozdova, Natalja Lybakhina, Roman Špitšikov, Ljubov Dorošenko, 

Anastassija Taljantseva, Aleksandr Naumtšuk. 

Hoolekogu koosoleku töös osalesid 3 külalist: Julia Kropatševa kooli õppejuht, Sergei Krjatalov 

kooli infojuht ja Jelena Reisi haridustehnoloog.  

 

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga toimus hoolekogu koosolek Google Handsout Meet 

keskkonna kaudu. 

Kinnitatud päevakord: 

 

1. Kooli õppetöö kaugõppena 

2. Kooli eelarve 2020 

3. Muud küsimused 

 

1. Kooli õppetöö kaugõppena 

Sõna võttis kooli direktor Svetlana Vladimirova ning andis ülevaate kaugõppest. E-õpe käib Google 

Classroom keskkonnas ning suhtlemine toimub Google Handsout Meet kaudu. Tutvustas esmaseid 

tulemusi, muresid ning ka edusamme. Samuti Svetlana Vladimirova ütles, et regulaarselt toimuvad 

kohtumised õpetajate, õpilaste ja lastevanematega. Kuna tegemist on uue õppevormiga, kõik 

vajavad aega sisseelamiseks.  

2. Kooli eelarve 2020 

Kooli direktor Svetalana Vladimirova tutvustas Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt kinnitatud kooli 

eelarve 2020. Küsimusi hoolekogu liikmete poolt ei olnud.   

3.  Muud küsimused  

 

3.1 Esimesse klassi vastuvõtt  

Svetalana Vladimirova ütles, et sel aastal toimub avalduse vastu võtmine kuni 15 aprillini 2020. 

Hetkel on 34 avaldust, 28 avaldus keelekümblusklassi ja 6 tavalisse klassi. Peale 15. aprilli 2020 

toimub lapse vastuvõtmine kooli vaba koha olemasolul.  
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3.2 Uued töötajad 

Alates 2020 õppeaastast on tööle võetud 3 uut töötajat: laohoidja, sotsiaalpedagoog ja 

eripedagoog. Vajadus on põhjendatud.  

3.3 Kooli söökla 

Kooli söökla jaoks oli ostetud uus varustus. 

3.4 Kooli turvalisus 

Koolis viibivate inimeste turvalisuse säilitamiseks on kasutusele võtnud uus seade. Pea ukse 

peale on paigutatud lukk ning ohu märkimisel võib kooli administraator ukse kinni panna 

mobiilitelefoni abil. Plaanis on paigutada sama süsteem tuletõrje läbipääsu uste peale. 

3.5 Kooli õpetajate eesti keele kontrolli tulemused 

Kooli õpetajad läbisid eesti keele oskuste kontrolli ning tulemus on üsna positiivne. Rohkem kui 

50% õpetajate eesti keele oskus on hea. Eelmiste aastatega võrreldes keele oskus on paranenud.  

3.6 Kooli juubel 

17.10.2020 tuleb kooli juubeli tähistamine Kohtla-Järve Kuluturikeskuses.  

3.7. Järgmine koosolek 

Koosoleku toimumise aega otsustatakse hiljem.    

 

 

(allakirjutatud digitaalselt)                                       (allakirjutatud digitaalselt) 

Anna Pivneva                                                             Oksana Drozdova 

Hoolekogu esimees      Protokollija 

 

 

 

 


