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KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr. 1-5/2 

Kohtla-Järve                                                                                                              9.03.2022.a 

Hoolekogu koosoleku algus: 17.30 
Hoolekogu koosoleku lõpp: 19.00 
Hoolekogu koosoleku juhataja: Svetlana Vladimirova, kooli direktor 
Hoolekogu koosoleku protokollis: Tatjana Orlova, hoolekogu liige 
Hoolekogu koosoleku töös osales 10 liiget: Ilona Kekla, Julia Krjatalova, Anna Pivneva, Ljubov 
Dorošenko, Yuliya Salmina, Svetlana Korotkova, Aleksandr Naumtšuk, Julia Murašina, Tatjana 
Orlova, Snežana Garanina.  
 
 
Kinnitatud päevakord: 
 

1. Koolisöökla töö korraldamine 
2. Hev-õpilastega töö korraldamine. Tugiisikud 
3. Muud küsimused  

 
 
1. Koolisöökla töö korraldamine.  

 
Ettekandja  Aleksandr Naumtšuk. 
Aleksandr Naumtšuk teostas 9. veebruaril 2022.a koolisöökla töö kontrolli. Kontrolli käigus puudusi 
ei leitud. Lastele antud puuviljad, juurviljad ja piimatooted (piim ja keefir) olid värsked.  
Menüüs oli kala kartulipuudriga koos salatiga, mis vastas kooliveebilehel etteantud menüüle. 
Toiduainete kaal vastas normile (260 grammi).  
Söökla personaal kandis puhtaid töörõivad, lauad ja põrand olid puhtad.  
 
 

2. Hev-õpilastega töö korraldamine. Tugiisikud 
 

Ettekandja Ljubov Dorošenko. 

Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis vajavad tugiisiku teenust 4 last.  

Teenus koolile osutab MTÜ Päikesekiir. Teenuse osutamise kontrolli käigus selgus, et nõutud 

eriharidus on ühel inimesel neljast. Tugiisikud viibivad koos lastega tunnis, kui see on vajalik tunni 
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rahulikuks läbiviimiseks (õpetaja kutsumisel), ülejäänud aeg tugiisikud viibivad kooli koridoris. 

Tugiisikutega suuri probleeme tavaliselt ei teki, nende töö on korraldatud ladusalt. 

3. Muud küsimused 

3.1.  EV 104 üritus 23.02.2022.a 

Direktor Svetlana Vladimirova sõnul EV 104 üritus, mis on toimunud 23. veebruaril 2022.a kooli 

staadionil meeldis nii õpilastele, kui ka kooli juhtkonnale. Selles osalenud sõdurid, lasteaiad ja 

linnaelanikud on toimunuga väga rahul. 

3.2. Piirangud. Direktor Svetlana Vladimirova sõnul Slaavi Põhikoolis testitakse lapsi 

kiirtestidega 2 korda nädalas (esmaspäeviti ja neljapäeviti). Laste testimine kestab 

õppeaasta lõpuni. 

 

3.3. Programmis „Kvalifitseerimisnõuded“ osalemine. Kohtla-Järve Slaavi Põhikool osaleb 

Haridusministeeriumi programmis, mille raames kontrollitakse õpetajate vastavus 

kvalifitseerimisnõuetele (haridus ja kutse). Kontroll veel käib. Tulemustega võib tutvuda 

järgmisel hoolekogu koosolekul. 

3.4. Järgmine koosolek 

Järgmine koosolek on 20.04.2022.  

 

/allakirjutatud digitaalselt/    /allakirjutatud digitaalselt/ 

Anna Pivneva      Tatajana Orlova  

Hoolekogu esimees     Protokollija 


