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HOOLEKOGU TEGEVUSE ARUANNE 2020-2021 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: 

Vaatamata eriolukorrale 2020-2021 õppeaastal töötas Hoolekogu tõhusalt ning selle tegevus 

katkestatud ei olnud. Koosolekud toimusid plaanipäraselt, peamiselt e-formaadis, arutatud said kõik 

koolile tähtsad küsimused ja probleemid leidsid lahenduse. Õppeaasta jooksul lähtus Hoolekogu oma 

töös 21.10.2020 kinnitatud 2020-2021 õ/a Hoolekogu tööplaanist ning päevakorrast, mida edastati 

liikmetele enne iga koosoleku toimumist. Riigis tekkinud olukord ei mõjunud Hoolekogu töö 

kvaliteeti. Hoolekogu liikmed on endiselt aktiivsed, huvitatud koolielust ja valmis koostööks. 

Hoolekoogu kooseisuga liitusid uued liikmed, kes said ka oma sõna sekka öelda. Õppeaasta oli 

aktiivne ja planeeritud tegevused said elluviidud. 

Oma töö käigus Slaavi Põhikooli Hoolekogu:  

1. Valis välja esimehe, esimehe asendaja ja protokollija. Hoidis hea meeskonna ja keskkonna 

Hoolekogu töö korraldamiseks. Hoidis koostöös kooli juhtkonnaga teiste liikmete 

motivatsiooni osaleda Hoolekogu tegevustes ja olla aktiivne Hoolekogu tööelus; 

2. Kinnitas 2020-2021 õ/a  Hoolekogu tööplaani, mis on Hoolekogu töö jaoks väga tähtsaks 

instrumendiks; 

3. Arutas läbi ja avaldas arvamuse Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli 2021-2023 õ/a arengukava 

kohta, mis aitab koolil liikuda oma tegevuses väljavalitud suunas;  

4. Arutles 2021-2022 kooli õppekava; 

5. Toetas kooli toidupakki komplekteerimisel, kuna taoline tegevus ei olnud kerge ja pidi 

rahuldama erimaitseid. Antud küsimuses pidas Hoolekogu vajalikuks jagada vastutust 

kooliga; 

6. Arutas ja oli kursis õppevormidega C-19 ajal; 

7. Tutvus jätkuvalt kooli eelarvega ning korraldas koostöös direktoriga arutelusid eelarve 

kasutamise osas; arutatud teostatavad remonditööd ja edaspidised plaanid selles valdkonnas 

8. Arutas aktiivselt kooli turvalisuse küsimusi (sh vaimseid), turvalisuse tagamiseks kooli poolt 

läbiviidud tegevusi ja nende tulemusi. Oli tõstetud käitumise, viisakuse ja nn bullingu teema 

koolis 
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Kokkuvõte: 

 

2020-2021 õppeaastal näitas Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, et liigub eesmärkide poole sihikindlalt, 

kasutades olemasolevaid ressursse strateegiliselt, läbimõeldud ja otsib ka uusi võimalusi arenguks.  

- Kool hoiab oma meeskonda, kuid otsib ka uusi inimressursse, et tagada õppekvaliteeti 

- Edukalt viiakse läbi muudatusi (nt õppevormid) 

- Kooli juhtkond jätkuvalt reageerib õigeaegselt informatsioonile, mis puudutab koolielu 

paremaks muutmist ja annab endast parima probleemide lahendamisel, informatsiooni 

vastuvõtmisel ja murekohtadega tegelemisel 

- Hoolekogu ja koolijuhtkonna vahel tekkivad mõnusad diskussioonid, mis aga on suunatud 

kooli arengule ja lahenduste leidmisele, mis omakorda tagab laste heaolu 

- Jätkab edasiliikumist turvalisuse küsimustes, tegeleb vaimse tervise küsimustega ja mõistab 

selle hoidmise tähtsust 

- Informatsioon kooli juhtkonna ja Hoolekogu liikmete vahel liigub väga hästi. Koosolekud 

toimusid regulaarselt, koolijuhtkond oli abiks muudatustega kohanemisel ning tagas 

Hoolekogu järjepidevat tegutsemist. 

 

 

 

 

 

Anna Pivneva 

Hoolekogu esimees   


