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

Kohtla-Järve                                                                                                              11.01.2023.a 

Hoolekogu koosoleku algus: 17.30 

Hoolekogu koosoleku lõpp: 18.30 

Hoolekogu koosoleku juhataja: Svetlana Vladimirova, kooli direktor 

Hoolekogu koosoleku protokollis: Veroonika Shirokova, hoolekogu liige 

Hoolekogu koosoleku töös osales 8 liiget: Ilona Kekla, Juliya Salmina, Anna Pivneva, Veroonika 

Shirokova, Tatjana Orlova, Karina Andrejeva, Roman Špitšikov, Aleksandr Naumtšuk 

Hoolekogu kutsutud: Julia Kropatševa 

 

Kinnitatud päevakord: 

 

1. Koolisöökla töö monitooring  

2. Dokumendi „Slaavi Põhikooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi 

läbiviimise korra“ muutmine 

3. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste analüüs 

4. Varia.  

 

 

1. Koolisöökla töö monitooring 

Aleksandr Naumtšuk tutvustas kuidas läks koolisöökla töö monitooring. Oli kontrollitud 

dokumentatsioon, portsioonide suurus, menüüd ning sai ka toitu proovitud. Söökla tööga on jäetud 

rahule. Kõik vastab normidele. Portsioonid on väga suured, et nendega saab kiiresti kõhu täis saada. 

Samuti sain tutvustatud programmi PRIA, mille raames saadakse piimatooteid ja puuvilju. 

 

2. Dokumendi „Slaavi Põhikooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku 

konkursi läbiviimise korra“ muutmine 

Svetlana Vladimirova tutvustas, et punktis 2 nimetatud dokument vajab muutmist, ehk lisada punkt 

5: Konkursi nurjumine. Punkt sisaldab järgmist informatsiooni: 

Konkurss loetakse nurjunuks, kui:  

 konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;  

 kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;  

 ükski kandidaat ei kogunud hääletamisel või kordushääletamisel nõutavat häälteenamust; 

 ühegi sobiva kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.  
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 Kui konkursi tulemusena ei leitud sobivat kandidaati, teeb komisjon ettepaneku tunnistada 

konkurss nurjunuks ja kuulutada välja uus konkurss. 

 

Otsus: Kinnitada dokumendi „Slaavi Põhikooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku 

konkursi läbiviimise korra“ punkti 5 lisamist. 

Hääletamine: poolt 8, vastu 0, erapooletud 0. 

 

3. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste analüüs 

Julia Kropatševa (õppejuht) tutvustas kuidas läks õpilastel esimene trimester. Võrreldes eelmise 

aastaga neljalisi ja viielisi arv on kasvanud. See tähendab, et kahtesid hakatakse rohkem parandama. 

Kuigi boonuspunktide (0.2 punkti) süsteemi õpetajad eriti ei kasutanud. Paremaid tulemusi 

õppeprotsessis on märgatud klassides, kus oli pidevalt kõige madalam edasijõudmine õppetöös. 

3. Varia 

3.1. Salati retseptide konkurss 

Svetlana Vladimirova (direktor) rääkis, et koolis on toimunud tervisliku salati retseptide konkurss. 

Parimaid retsepte panna kooli menüü sisse. On selgunud parimaid kõigis kolmes kategoorias: õpilane, 

õpetaja ja lapsevanem. Varsti need salatid ilmuvad söökla menüüs. 

3.2. Eesti Vabariigi Aastapäev 

Svetlana Vladimirova (direktor) rääkis, et veebruaris toimub Eesti Vabariigi aastapäev. Tähistatakse 

kaks kooli koos: Slaavi Põhikool ja Kohtla-Järve Gümnaasium. Pidulik osa õues ja suppi 

koossöömine. 

 

Järgmine koosolek on 14.03.2023.  

 

/allakirjutatud digitaalselt/    /allakirjutatud digitaalselt/ 

Anna Pivneva      Veroonika Shirokova  

Hoolekogu esimees     Protokollija 


