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

Kohtla-Järve                                                                                                              16.11.2022.a 

Hoolekogu koosoleku algus: 17.30 

Hoolekogu koosoleku lõpp: 19.05 

Hoolekogu koosoleku juhataja: Svetlana Vladimirova, kooli direktor 

Hoolekogu koosoleku protokollis: Veroonika Shirokova, hoolekogu liige 

Hoolekogu koosoleku töös osales 7 liiget: Julia Krjatalova, Juliya Salmina, Anna Pivneva, Krista 

Tulainova, Veroonika Shirokova, Tatjana Orlova, Karina Andrejeva. 

Hoolekogu kutsutud: Niina Matotškina, Julia Kropatševa 

 

Kinnitatud päevakord: 

 

1. Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) 

põhifunktsioonid ja töökorraldus koolis.  

2. Kooli ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks alates 2024 aastast. 

3. Varia.  

 

 

1. Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) 

põhifunktsioonid ja töökorraldus koolis.  

 

Niina Matotškina (HEV koordinaator) tutvustas tugispetsialistide ülesandeid koolis ning 

töökorraldus. Tutvustas millist tugi pakub kool, mis juhtub siis kui tuvastatakse probleemi ning 

selgitas antud probleemi lahendamise etappe. 

Hoolekogu liikmed said teada, et tugispetsiliste töö on väga heal tasemel, toimub pidev koostöö 

õpetajatega, lastevanematega ja tugi vajavate lastega. Antud spetsialistide töö tõesti aitab lapsi õppida 

ja kooli lõpetada. Üheks suureks probleemiks on tugispetsilistide puudus: koolipsühholoog ja 

eripedagoog. 

 

2. Kooli ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks alates 2024 aastast 

Julia Kropatševa (õppejuht) rääkis kuidas on planeeritud üleminek eesti keelsele õppele alates aastast 

2024 ning milline on kooli valmidus ning sellega kaasnevaid probleemid. Alates 2024/25 esimesed 

klassid hakkavad kohe õppima eesti keelse ainekava järgi. Kõik klassid kuni 2024/25 hakkavad 

õppima eesti keele kui teise keele ainekava järgi. Selle üleminekuga kaob keelekümblus programm. 

Tekkivad raskused ka õpetajatel, sest õpetamismetoodika eesti keelsel õppel ja eesti keel kui teise 

keele õppel on erinev. 
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3. Varia 

3.1. Koostöö partneritega (KJG, KJKK) 

Svetlana Vladimirova rääkis, et koolis toimub koostöö erinevate asutustega. Nimel on alanud 

pilootprojekt Kohtla-Järve Kunstide Kooli koostöös, ehk formaalse ja mitteformaalse hariduse 

lõimimise projekt. Selle projekti raames lähevad veebruaris 4.klasside õpilased üheks päevaks 

Kunstide Koolis, kus antud kooli õpetajad annavad tunde KJSP programmi järgi. 

14.detsembril toimub 9.klasside lastevanemate koosolek Kohtla-Järve Gümnaasiumi hoones. 

Lastevanematele tutvustakse õpilaste proovieksamite tulemusi ning gümnaasiumi edasi õppimise 

võimalusi. 

3.2. Kokkuvõtva hindamise kord  

Anna Pivneva andis edasi tänusõnad sellest õppeaastast rakenduva kokkuvõtva hindamise korra 

muutmise (kuni 0,2 punkti lisamine) kohta. Rääkis, et antud muutus motiveerib õpilasi õppima, 

parendama hindeid, tõstab huvi õppimise vastu. 

 

Järgmine koosolek on 13.12.2022.  

 

/allakirjutatud digitaalselt/    /allakirjutatud digitaalselt/ 

Anna Pivneva      Veroonika Shirokova  

Hoolekogu esimees     Protokollija 


