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

Kohtla-Järve                                                                                                              29.08.2022.a 

Hoolekogu koosoleku algus: 17.30 

Hoolekogu koosoleku lõpp: 19.30 

Hoolekogu koosoleku juhataja: Svetlana Vladimirova, kooli direktor 

Hoolekogu koosoleku protokollis: Tatjana Orlova, hoolekogu liige 

Hoolekogu koosoleku töös osales 9 liiget: Ilona Kekla, Julia Krjatalova, Anna Pivneva, Ljubov 

Dorošenko, Krista Tulianova, Yuliya Salmina, Roman Spitšikov, Natalja Kovalenko, Tatjana Orlova.  

 

 

Kinnitatud päevakord: 

 

1. Kooli uueks õppeaastaks valmidus. 

2. Õpilaste arvu suurenemine klassides. 

3. Pikapäevarühma moodustamine. 

4. Kooli õppekava 2022.-2023.õa läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning 

selle muudatuste kohta. 

5. Kooli kaasava eelarve 2022 ideede läbivaatamine ning hääletamiseks suunamine. 

6. Muud küsimused. 
 

 

1. Kooli uueks õppeaastaks valmidus 

 

Ettekandjad:  Svetlana Vladimirova ja Julia Kropatsševa 

Kolmes kooli ruumides ning kõkides koridorides suveajal on teostatud remont. Samuti vahetati 6 ust 

ja lukud. 2022/2023 õppeaasta alguses Slaavi põhikoolis on 36 õpetajat ning 403 õppilast, kes 

moodustavad 23 klasskomplekti. Ühes klassis (3c) puudub klassijuhataja, keda püütakse leida nii 

kiiresti, kui võimalik. Eelmise õppeaasta lõpu seisuga koolis oli 5% 5-hinnele lõpetatud lapsi, 47% 

4-hinnele, 39% 3-hinnele ning 9% 2-hinnele õppeaasta lõpetatud lapsi. 

 

2. Õpilaste arvu suurenemine klassides 

 

Sõna võttis Svetlana Vladimirova. Teatas, et uuel õppeaastal õppimist alustab 403 õpilast, mis teeb 

23 klass-komplekti. Keskmine õpilaste arv igas klassis on 17,5. 

Õpetajaid on 2022-2023 õ/a 36 ning koolipersonali/spetsialiste 33. Kokku töötab koolis 75 inimest. 

Kooli tööle tulid uued spetsialistid. Aineid, mis oli planeeritud õpetama eesti keeles, hakatakse 

õpetama eesti keeles. Spetsialistid on leitud. Kooliperega samuti liitusid uued õpilased teistes 

koolides, riikides.  
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Arutatud olukord, kus 8.A ning 8.B klassides hakkab õppima 25 õpilast. 

Hoolekogu, kaaludes kõiki aspekte, otsustas: lubada eelnimetatud õpilaste arvu õppimiseks 8.A ning 

8.B klassides. 

 

Otsustati: Kiita heaks õpilaste arvu suurenemist klassides. 

Hääletamine: poolt 9, vastu 0, erapooletud 0. 

3. Arvamuse avaldamine pikapäevarühma moodustamise kohta 

Koolidirektor on pöördunud hoolekogu poole palvega anda hinnang pikapäevarühma 

moodustamisele koolis. 

Kuigi Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli töötajate koosseis oli kinnitanud vastavalt Põhikooli- ja 

gümnaasiumi seaduse § 71 lg 2 p 6 kooli poolt 13.09.2013 uus ametikohtade loetelu koos 

pikapäevarühma kasvataja 1,0 ametikohaga 1. septembril 2019, pole kool taotlenud linnalt eraldi 

pikapäevarühma moodustamist.  

Linnavalitsuse esildise kohaselt tuleb koolil nüüd esitada ametlik taotlus pikapäevarühma 

moodustamise kohta, millele lisada hoolekogu arvamus. 

Oma positiivse arvamuse pikapäevarühma moodustamise kohta on avaldanud kõik koosolekust osa 

võtnud hoolekogu liikmed: 

 

Otsustati: Kiita heaks pikapäevarühma avamist. 

Hääletamine: poolt 9, vastu 0, erapooletud 0. 

 

4. Kooli õppekava 2022.-2023.õa läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava 

ning selle muudatuste kohta 

 

Sõna võttis õppejuht Julia Kropatševa. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava sisestatud hindamise 

muudatused, mis seisnevad selles, et trimestri hinne väljapanemisel õpetaja võib lisada hindele 0,2 

täiendava palli. Vastav teave kajastab õpetaja trimestri hinne kommentaaris. 

 

Otsustati: Kiita heaks kooli õppekava 2022.-2023.õa. 

Hääletamine: poolt 9, vastu 0, erapooletud 0. 

 

 

5. Kooli kaasava eelarve 2022 ideede läbivaatamine ning hääletamiseks suunamine 

Kooli kaasava eelarve 2022 suurus peab olema mitte rohkem, kui 500 eurot. Realiseerimise otsust 

võtavad vastu õpilesed, õpetajad ning vanemad (ehk Koolipere). Idee pidi olema esitatud tähtaegselt 

(31.05.2022) ja parandama koolielu tingimused. Tähtaegselt on laekunud 8 idee: 

1. Smart TV – hind 500 eur, 

2. Õlivärvide komplekt molbertiga – hind 58 eur, 

3. Amfiteater – maksumus ei ole määratud, 

4. Värvitavad seinatapeedid - maksumus ei ole määratud, 

5. Pehmed istmed Buzzi Puzzle – maksumus ei ole määratud, 

6. Kogukonnaaed - maksumus ei ole määratud 

7. Laste ronimissein – hind 489 eur, 
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8. Diskogolfi komplekt – hind 799 eur.  

 

Hoolekogu ülesandeks on valida, mida panna Koolipere hääletamisele. Otsustati punktide järgi 

järgmiselt: 

 

Otsustati: Idee „Smart TV“ eemaldada hääletamisnimekirjast. 

Hääletamine: poolt 9, vastu 0, erapooletud 0. 

 

Otsustati: Idee „Õlivärvide komplekt molbertiga“ panna hääletamisnimekirja. 

Hääletamine: poolt 8, vastu 1, erapooletud 0. 

 

Otsustati: Idee „Amfiteater“ eemaldada hääletamisnimekirjast. 

Hääletamine: poolt 9, vastu 0, erapooletud 0. 

 

Otsustati: Idee „Värvitavad seinatapeedid“ panna hääletamisnimekirja 

Hääletamine: poolt 9, vastu 0, erapooletud 0. 

 

Otsustati: Idee „Pehmed istmed Buzzi Puzzle“ eemaldada hääletamisnimekirjast. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 4, erapooletud 0. 

 

Otsustati: Idee „Kogukonnaaed“ eemaldada hääletamisnimekirjast. 

Hääletamine: poolt 9, vastu 0, erapooletud 0. 

 

Otsustati: Idee Laste ronimissein“ panna hääletamisnimekirja. 

Hääletamine: poolt 7, vastu 2, erapooletud 0. 

 

Otsustati: Idee „Diskogolfi komplekt“ panna hääletamisnimekirja. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 4, erapooletud 0. 

 

6. Muud küsimused. 

Arutati  

a) Ennetusmeetmed COVID-19 leviku tõkestamiseks. 

b) Ukrainast laste õppimise võimalused ja raskused tuleval õppeaastal. 

c) Koolilõuna maksumuse muudatust, ehk kallinemist 2022/2023 õppeaastal.  

Perioodil 01.09.-31.12.2022 koolilõuna maksumus on 1,20 euro. 

 

 

/allakirjutatud digitaalselt/    /allakirjutatud digitaalselt/ 

Anna Pivneva      Tatajana Orlova  

Hoolekogu esimees     Protokollija 


