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

Kohtla-Järve

22.01.2020.a

Hoolekogu koosoleku algus: 17.30
Hoolekogu koosoleku lõpp: 18.30
Hoolekogu koosoleku juhataja: Julia Kropatševa, kooli õppejuht
Hoolekogu koosoleku protokollis: Oksana Drozdova, hoolekogu liige
Hoolekogu koosoleku töös osales 7 liiget: Ilona Kekla, Anna Pivneva, Oksana Drozdova,
Natalja Lybakhina, Roman Špitšikov, Ljubov Dorošenko, Anastassija Taljantseva.

Kinnitatud päevakord:
1.
2.
3.
4.

2019/2020 I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste analüüs
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra arutelu
Tugiisikute teema kooli dokumentides kajastamine
Muud küsimused

1. 2019/2020 I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste analüüs
Sõna võttis õppejuht Julia Kropatševa, kes tutvustas 2019/2020 I trimestri õppe- ja kasvatustöö
tulemusi. Küsimusi selle teema kohta ei olnud.

2. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra arutelu
Kooli õppejuht Julia Kropatševa rääkis millised muudatused ja täiendused on tehtud antud
dokumendis. Küsimusi ega täiendusi hoolekogu liikmete poolt ei olnud.
Otsus: Kinnitada „Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“.
Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletud 0.
3. Tugiisikute teema kooli dokumentides kajastamine
Kooli õppejuht Julia Kropatševa rääkis tugiisikute teema kooli dokumentides kajastamise
vajadusest. Hoolekogu liige Ljubov Dorošenko on antud valdkonnas pädev inimene ning ta
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saadab kooli direktorile info, mis kindlasti peab olema kooli dokumentatsioonis (tugiisiku
õigused ja kohustused, vastutus jne).

4.

Muud küsimused

4.1 Väike klass 1 D.
Julia Kropatševa rääkis, et alates 06.01.2020.a. on avatud väike klass 1 D. ning selle klassi
avanemise põhjustest ja vajadusest. Antud teema kohta küsimusi polnud.
4.2 Tööõpetuse tunnid
Alates 2019/2020 õppeaastast on 8. ja 9. klassi poiste tööõpetuse tundide raames toimuvad
tehnoloogia tunnid, kus õpetatakse modelleerimise aluseid arvutite abil. Seoses suure
huviga tüdrukute poolt antud teema vastu, kaalutakse võimalusi, et tüdrukud saaks valida
ise millised tööõpetuse tundeid nad soovivad. Seoses sellega, et kooli ressursid on piiratud,
ei saa pakkuda antud valiku tegemine kõikidele, ainult II ja III kooliastele. Hoolekogu
liikmed pooldasid antud uuendust.

(allakirjutatud digitaalselt)
Anna Pivneva
Hoolekogu esimees

(allakirjutatud digitaalselt)
Oksana Drozdova
Protokollija
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