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KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr. 1-5/7 

Kohtla-Järve                                                                                                              25.08.2020.a 

Hoolekogu koosoleku algus: 18.00 

Hoolekogu koosoleku lõpp: 19:45 

Hoolekogu koosoleku juhataja: Svetlana Vladimirova, kooli direktor 
Hoolekogu koosoleku protokollis: Oksana Drozdova, hoolekogu liige 

Hoolekogu koosoleku töös osales 9 liiget: Ilona Kekla, Artjom Golubev,  Anna Pivneva, Oksana 

Drozdova, Natalja Lybakhina, Ljubov Dorošenko, Svetlana Korotkova, Roman Spitšikov, Julia 

Murašina. 

Hoolekogu koosoleku töös osales: Julia Kropatševa kooli õppejuht  

 

Kinnitatud päevakord: 

 

1. Kooli valmisolek 2020/2021 õppeaastaks 

2. Õpilaste arvu suurenemine klassides 

3. Kooliõppekava arutelu 

4. Uuendatud koolikodukorra arutelu 

5. Hoolekogu 2019/2020 õppeaasta tehtud töö aruanne 

6. Muud küsimused 

 

1. Kooli valmisolek 2020/2021 õppeaastaks 

 

Sõna võttis Svetlana Vladimirova ning rääkis millised tööd olid teostatud koolis ja kooli 

territooriumil. Räägitud õppilaste arvust, personalist, koolivaheaegadest, 1 septembri ürituse 

läbiviimisest.  

Direktor rääkis kooli õppe- ja kasvatuseesmärkidest 2020/2021 aastaks. Kool on õppeaastaks valmis.  

 

2. Õpilaste arvu suurenemine klassides 

Sõna võttis Svetlana Vladimirova. Teatas, et uuel õppeaastal õppimist alustab 445 õpilast, mis teeb 

28 klass-komplekti. Keskmine õpilaste arv igas klassis on 15,8. 

Õpetajaid on 2020-2021 õ/a 47 ning koolipersonali/spetsialiste 33. Kokku töötab koolis 80 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.  

Arutatud olukord, kus 1.C ning 8.A klassides hakkab õppima 26 ja 25 õpilast vastavalt. 

Hoolekogu, kaaludes kõiki aspekte, otsustas: lubada eelnimetatud õpilaste arvu õppimiseks 1.C 

ning 8.A klassides. 
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Hääletamine: poolt 9, vastu 0, erapooletud 0. 

3. Kooliõppekava arutelu 

 

Sõna võttis õppejuht Julia Kropatševa, kes tutvustas õppekavas planeeritud muudatusi ning selgitas, 

mis osas Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava kajastab kooli eripära.  

 

Kooli õppekava üldosa täiendatakse järgmiselt: 

 

Muudetakse 3.jagu Õppekorraldus. Üldpõhimõtted. 

3.jagu Õppekorraldus. Üldpõhimõtted. Lisatakse punktid 5 ja 6: 

 

5) E-õppe päev korraldatakse koolis vähemalt kord kuus osaliselt või täielikult veebis ja 

digitehnoloogiliste vahendite abil. E-õppe platvormiks on Google Suite for Education rakendused 

Google Classroom, Meet, Jamboard jt. 

 

6) E-õpe on mõjuva põhjusega pikka aega õppetööst puudunud õpilaste õppevorm. 

Küsimuse antud osas ei olnud. 

 

Kooli hoolekogu arutas läbi kooli õppekava (õppekava muudatused). Küsimusi antud osas ei olnud. 

  

4. Uuendatud koolikodukorra arutelu 

 

Toimus koolikodukorra arutelu, mille käigus tegi Svetlana Vladimirova ettepaneku viia kodukorras 

sisse alljärgnevad muudatused: 

§ 2. Ühistoimimise normid koolis. 

§ 14. Kooli keelatud esemete ja ainete loetelu. 

§ 15. Seadusega mittekeelatud esemete ja ainete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete ja ainete 

kooli hoiulevõtmise. 

Rõhk on koolivormi kandmisele.  

 

5. Hoolekogu 2019/2020 õppeaasta tehtud töö aruanne 

 

Hoolekogu esimees Anna Pivneva andis ülevaade 2019/2020 õppeaasta tehtud töö eest.  

 

6. Muud küsimused 

 

6.1.  2020/2021 hoolekogu koosseis 

6.2.  Kooli üldine koosolek 09.09.2020 

6.3.  Kooli 55. juubeli tähistamine 17.10.2020  

 

 

/allakirjutatud digitaalselt/                                       /allakirjutatud digitaalselt/ 

 

Anna Pivneva                                                             Oksana Drozdova 

Hoolekogu esimees      Protokollija 


