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KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr. 1-5/3 

Kohtla-Järve                                                                                                              25.11.2020.a 

Hoolekogu koosoleku algus: 17.30 
Hoolekogu koosoleku lõpp: 19.20 

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

Hoolekogu koosoleku töös osales 11 liiget: Ilona Kekla, Artjom Golubev,  Anna Pivneva, Oksana 

Drozdova, Ljubov Dorošenko, Svetlana Korotkova, Yuliya Salmina, Aleksandr Naumtšuk, Jekaterina 

Kirjanova, Roman Spitšikov, Nikita Tubolev.  
 

Hoolekogu koosolek toimus Google Handsout Meet kaudu. 

 

Kinnitatud päevakord: 

 

1. Koolisöökla töökorraldus 

2. Töökorraldus seoses COVID-19  

3. Muud küsimused  
 

 

1. Koolisöökla töökorraldus 

 

Sõna võttis hoolekogu liige Aleksandr Naumtšuk, kes teostas 04.11.2020 ja 24.11.2020 koolisöökla 

ootamatu kontrolli. Aleksandr Naumtšuk sõnul jäi koolisöökla töökorraldusega rahul. Kõik oli puhas 

ja korras. Koolisöökla töötajad oli vormis. Toit oli maitsev ja soe. Sööklas on töös uued katlad ja 

soojenduslaud.  

Aleksnadr Naumtšuk küsis tagasisidet ka õpilaste käest, kuidas toit ja söökla töökorraldus meeldivad 

ning vastused olid positiivsed, kaebusi pole olnud. Aleksandr Naumtšikˇil oli küsimus puuviljade 

kohta, sööklas ei ole lõigatuid puuvilju, mis on mõelnud laste jaoks suupisteks.  

Sõna võttis Svetlana Vladimirova ning selgitas, et seoses COVID-19 leviku ennetamiseks oli 

otsustatud ning selleks ajaks ära lõigatuid puuvilju lastele ei pakuta.  
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2. Töökorraldus seoses COVID-19 

Alates 01.09.2020 kasutatakse koolis mitu erinevaid õppimisvõimalusi. Kõigepealt lähtutakse     

olukorrast.   

Kooli koridorides ja iga kabenetis on olemas desinfitseerimisvahendid ja kaitsevahendid.  

Toitlustamine on korraldatud nii, et vähendada kokkupuutut sööklas. Ürituste hulk on vähenenud.  

 

3. Muud küsimused  

3.1. Toodupakkide jagamine 

Kool tegeleb toidupakkide jagamisega ning murekohaks on see, et lapsevanemad ei tule toidupakki 

järgi. Toidupakk koostamisel lähtub kool kinnitatud nimekirjast.  

3.2. Detsembri kuu üritused 

21.12.2020 toimub koolitus Jõuluüritus. Igas klassis toimub koosviibimine.  

22.12.2020 on e-õppepäev.  

3.3.  Järgmine koosolek 

Järgmine koosolek on 13.01.2021.  

Lõpus sõna võttis hoolekogu esimees Anna Pivneva ning tõstis üles vajalikud teemad.  

1. Peatumine kooli juures. Hommikuti toimub tipptund kooli juures. Lisaks lapsevanemad ei 

jälgi liiklusreegleid ning paigaldatud liiklusmärke kooli kõrval ignoreeritakse. Tehtud 

ettepanek saata vanematele e-kirja teel meeldetuletuse pööramaks tähelepanu liiklusreeglite 

järgimisele. 

2. Rasked koolikotid. Kas on alternatiiv või lahendus? Kas saab organiseerida e-õpikute 

kasutamist, et välistada raamatute kaasa võtmist kooli? 

3. Õpetajate viisakus, tervitused. Õpilane ütleb õpetajale „tere“, õpetaja ei reageeri ega ei vasta.   

4. Bullying õpetajate poolt. Ebaviisakad väljendid õpilaste suhtes, hääle tõstmine tundide 

läbiviimisel, teiste õpilaste juuresolekul 

Svetlana Vladimirova ütles, et 07.12.2020 tuleb üldkoosolek, kus räägitakse need teemad läbi.  

 

/allakirjutatud digitaalselt/    /allakirjutatud digitaalselt/  

Anna Pivneva      Oksana Drozdova  

Hoolekogu esimees     Protokollija    

 


