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Kohtla-Järve

Hoolekogu koosoleku algus: 17.30
Hoolekogu koosoleku lõpp: 18.42
Hoolekogu koosoleku juhataja: Svetlana Vladimirova, kooli direktor
Hoolekogu koosoleku protokollis: Oksana Drozdova, hoolekogu liige
Hoolekogu koosoleku töös osales 8 liiget: Ilona Kekla, Artjom Golubev, Anna Pivneva, Oksana
Drozdova, Natalja Lybakhina, Ljubov Dorošenko, Anastassija Taljantseva, Aleksandr Naumtšuk.
Hoolekogu koosoleku töös osales: Julia Kropatševa kooli õppejuht
Seoses riigis välja kuulutanud eriolukorraga toimus hoolekogu koosolek Google Handsout Meet
kaudu.
Kinnitatud päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Kooli õppetöö distantsõppe käigus: peamised suunad
Õppetöö peale 15.mai
2019.-2020. õppeaasta lõpp: hindamine, eksamid, loovtööd
2020.-2021.õa kooli õppekava arutlemine
Muud küsimused

1. Kooli õppetöö distantsõppe käigus
Sõna võttis kooli direktor Svetlana Vladimirova ning andis ülevaate distantsiõppest. E-õppe käib
Google Classroom keskkonnas ning suhtlemine toimub Google Handsout Meet kaudu.
Regulaarselt toimuvad ka videotunnid. Videotunni maksimaalne kestus on 30 minutit.
Videotundide tabel koostatakse jooksva nädala reedeks. Meeldetuletus tuleb Google kalendri või
Classi kaudu.
2. Õppetöö peale 15.mai
Kooli direktor Svetalana Vladimirova ütles, et õppetöö toimub kuni 09.06.2020. Koolivaheaeg
10.07.-31.08.2020. Eduakad õpilased võivad lõpetada kool 25.05.2020. Edukateks õpilasteks
peetakse neid, keda õpetajad võivad hinnata ning kõik hinded peavad olema positiivsed.
3. 2019.-2020. õppeaasta lõpp: hindamine, eksamid, loovtööd
Distansõpe käigus hindamine toimub kahel viisil- sõnaline ja hindeline. Sõnaline hindamine antakse
tunni materjale andmise ajal, hindeline, kui toimib teadmiste kontroll. Ekooli pannakse „-” juhul,
kui jooksev töö on tegemata või õpilane puudus videotunnist. „*” pannakse kui hindeline töö on
tegemata või tagastatud õpilasele parandamiseks.
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Riiklikke põhikooli lõpueksameid 2019/2020. õppeaastal ei toimu. Kooli lõpetamine toimub aasta
hindade alusel. Kooli lõputunnistused antakse juuni keskel.
Loovtööde kaitsmist sellel aastal ei tule.
4. 2020.-2021. õa kooli õppekava arutlemine
Kooli direktor Svetlana Vladimirova tutvustas kooli õppekava muudatustega, mis on seotud
järgmise õppeaastaga.
Hoolekoogu liikmed esitasid oma arvamust kooli õppekava kohta. 2020.-2021. õa kooli õppekava
on heaks kiidetud hoolekogu poolt.
5. Muud küsimused
5.1 Õpilaste toitlustamine
Svetlana Vladimirova ütles, et toitlustamine toimub regulaarselt lastevanemate avalduse alusel.
Toitu saavad liigi 150 õpilast. Kaebusi ei ole.
5.2 Õpilaste kohustuslik vaktsineerimine
Kooli meditsiinile õde tegeleb selle protsessiga. Informeerib lastevanemaid vaktsineerimise
vajadusest ja võimalusest.
5.3 Kooli õpilaste arenguvestlused
Kellel on arenguvestlused jäänud tegemata määratakse vestlus Google Meeti kaudu, et õpeaasta
lõpuks vestlus saaks tehtud.
5.4 Kooliga rahuolu küsitlus
Kooliga rahuolu küsitlus saab valmis mais.
5.5 „Ekraanivaba päevad“ mais
Mais on 5.05., 11.05., 21.05.,26.05 „Ekraanivaba päevad“.
5.6 Eestimaa õpib ja tänab
Kooli poolt on esitatud kandidaate:
"Aasta klassiõpetaja"
Külli Krall
"Aasta põhikooli aineõpetaja"
Julia Krjatalova
Jelena Tšepelova
"Aasta klassijuhataja"
Jelena Aleksandrova
Natalis Volkova
"Aasta huvialaõpetaja"
Tatjana Kundozjorova
"Aasta hariduse sõber"
Jelena Reisi
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5.7 2020/2021õa 1. klassi vastuvõtt
Lõppes 1. klassi vastuvõtt 2020/2021. Laekus 54 avaldust. Sellega avatakse 2 klassi ning igas on 24
õpilast. Sellega klassid on täis.
5.8 Eelkooli vastuvõtt
On alanud 2020.-2021. õppeaasta eelkooli vastuvõtt.
5.9 Koolivorm
Hakkas koolivormi tellimine. Järgmisel õpeaastal on koolivorm kohustuslik.
5.10 Kooli juubel
Juba praegu toimub kooli juubeli ettevalmistamine. Plaanis korraldada pidulik üritus 17.10.2020.a.

/allakirjutatud digitaalselt/

/allakirjutatud digitaalselt/

Anna Pivneva
Hoolekogu esimees

Oksana Drozdova
Protokollija
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