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Kohtla-Järve 

Slaavi Põhikool 
 

 

HOOLEKOGU TEGEVUSE ARUANNE 2021-2022 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: 

2021-2022 õppeaastal töötas Hoolekogu tõhusalt ning selle tegevus katkestatud ei olnud, kuigi 

õppeaastas toimus vaid 4 hoolekogu koosolekut (märts, aprill, mai ja august). Olukord oli tingitud 

sellest, et oktoobris 2021 Kohtla-Järve linnas toimusid valimised ja uue linnavõimu struktuuri 

kujundamine võttis tavalisest rohkem aega.  

Koosolekud toimusid plaanipäraselt, arutatud said kõik koolile tähtsad küsimused ja probleemid 

leidsid lahenduse. Õppeaasta jooksul lähtus Hoolekogu oma töös 2021-2022 õ/a Hoolekogu 

tööplaanist ning päevakorrast, mida edastati liikmetele enne iga koosoleku toimumist. Hoolekogu 

koosseisuga liitusid uued liikmed ning  koosseis tervikuna on aktiivne, huvitatud koolielust ja valmis 

koostööks kooliga. Vaatamata koosolekute arvule, õppeaasta oli aktiivne ja planeeritud tegevusi 

õnnestus ellu viia. 

2021-2022 õ/a töö käigus Slaavi Põhikooli Hoolekogu:  

1. Valis välja esimehe, esimehe asendaja ja protokollija. Hoidis koostöös kooli juhtkonnaga 

liikmete motivatsiooni osaleda Hoolekogu tegevustes ja olla aktiivne Hoolekogu tööelus; 

2. Kinnitas 2021-2022 õ/a  Hoolekogu tööplaani, mis on Hoolekogu töö jaoks väga tähtsaks 

instrumendiks; 

3. Taaskord võttis kontrolli alla koolisöökla tööd eesmärgiga hoida ja kohati tõsta koolisöökla 

töö kvaliteedi; 

4. Tõstis tugiisikute temaatikat ja kontrollis tööd HEV-õpilastega; 

5. Tutvus kooli 2022 õ/a eelarvega ning selle sihipärase kasutamise analüüsiga; 

6. Arutles 2022-2023 kooli õppekava; tutvus ja analüüsis koos koolijuhtkonnaga trimestrite 

õppeedukust; 

7. Arutles Kohtla-Järve Slaavi Pihikooli õppekava 2021-2022 a üldosa muutmist 

8. Oli kaasatud, sai kaasa rääkida ja olla kursis ka muude koolielu küsimuste osas nagu 

programm „Kvalifikatsiooni nõuded“, UKR õpilaste saabumine ja adapteerimine koolis, 

koolilõuna hinna tõus jpm. 
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Kokkuvõte: 

 

2021-2022 õppeaastal Kohtla-Järve Slaavi Põhikool on oma tegevuses endiselt edukas, liigub 

eesmärkide poole sihikindlalt, kasutades olemasolevaid ressursse strateegiliselt, läbimõeldud ja 

otsib ka uusi võimalusi arenguks.  

- Edukalt viiakse läbi muudatusi  

- 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 ning tagas Hoolekogu järjepidevat 

tegutsemist. 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

_________________________ 

Anna Pivneva 

Hoolekogu esimees   


