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

Kohtla-Järve                                                                                                              20.04.2022.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, Krista Tulianova, Yuliya Salmina, Roman Spitšikov, Svetlana Korotkova, Aleksandr 

Naumtšuk, Tatjana Orlova.  

 

 

Kinnitatud päevakord: 

 

1. Tutvumine kooli eelarvega 2022.aastaks. Ressursside sihipärase kasutamise analüüs. 

2. Kooli õppekava 2022.-2023.aa arutlemine. 

3. I ja II trimestrite õppeedukuse aruanne. 

4. Muud küsimused 

 

 

1. Tutvumine kooli eelarvega 2022.aastaks. Ressursside sihipärase kasutamise analüüs.  

 

Ettekandja:  Svetlana Vladimirova. 

Vaadati läbi Kohtla-Järve Linnavolikogu poolt kinnitatud Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli eelarve 

artiklide lõikes: personalikulud, administratiivkulud, majandamiskulud, meditsiinikulud, info- ja 

kommunikatsioonikulud, kulud ürituste läbiviimiseks ning õppevahendite soetamiseks, 

inventarikulud ning koolituskulud. Mõned kulud võrreldes eelmiste aastatega natuke vähenenud, 

mõned – natuke suurenenud. Kahjuks ürituste läbiviimiseks ning inventarikuludeks on ettenähtud 0 

eurot. Seega kool peab ise leidma vahendid nende kulude katmiseks. Oma tulud koolil on ainult rent. 

 

2. Kooli õppekava 2022.-2023.aa arutlemine. 

 

Ettekandja: Svetlana Vladimirova. 

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool koostas kooli õppekava muutmise eelnõu. Selle dokumendi järgi 

muudetakse hindamismetoodika ning põhikooli lõpetamise tingimused. 

Sõnastus eelnõus:  
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„Trimestri hinde väljapanemisel võib õpetaja võtta arvesse õpilase individuaalset arengut ja 

saavutatud õpitulemusi hinnates neid kuni 0,2 täiendava palliga. Vastav teave täiendava palli lisamise 

kohta kajastab õpetaja trimestri hinde kommentaaris.“ 

3. I ja II trimestrite õppeedukuse aruanne 

Ettekandja: Julia Kropatševa 

Selle õppeaasta II trimestril on õppeedukuse dünaamika positiivne. Vähenenud on halvade 

õppetulemustega õpilaste arv. Võrreldes eelmise õppeaasta sama perioodiga on olukord võrdne. “3”, 

“4”., “5”. hinnetele õpivad 180 õpilast ja 67 õpilast õpivad “1” ja “2” hinnetele. Mõnes klassis on 

olukord oluliselt paranenud. 

Eestikeelne aineõppe: 3. õppeaasta jooksul õpeedukus eesti keeles õpetatavates ainetes on jäänud 

ligikaudu samale tasemele. Kaugõppe perioodil oli langus, nüüd on jälle tõus. 

 

4. Muud küsimused 

 

4.1. Ukrainast õpib koolis praegu 17 last (2.-9. klassides). 

4.2. 01.05.-13.06.2022 perioodiks muudetakse koolilõuna maksumus  (kuni 1,10 euro). 

4.3. Järgmine koosolek on 25.05.2022.  

 

/allakirjutatud digitaalselt/    /allakirjutatud digitaalselt/ 

Anna Pivneva      Tatajana Orlova  

Hoolekogu esimees     Protokollija 


