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KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr. 1-5/4 

Kohtla-Järve                                                                                                              13.01.2021.a 

Hoolekogu koosoleku algus: 17.30 
Hoolekogu koosoleku lõpp: 18.45 
Hoolekogu koosoleku juhataja: Svetlana Vladimirova, kooli direktor 

Hoolekogu koosoleku protokollis: Artjom Golubev, hoolekogu liige 
Hoolekogu koosoleku töös osales 11 liiget: Ilona Kekla, Artjom Golubev,  Anna Pivneva, Oksana 

Drozdova, Ljubov Dorošenko, Svetlana Korotkova, Yuliya Salmina, Aleksandr Naumtšuk, Jekaterina 

Kirjanova, Roman Spitšikov, Nikita Tubolev, kooli õppejuht Julia Kropatševa.  
 

Hoolekogu koosolek toimus Google Handsout Meet kaudu. 

 

Kinnitatud päevakord: 

 

1. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste analüüs 

2. Töökorraldus seoses COVID-19 

3. Toiduainete nimekirja toidupakkide koostamiseks kooskõlastamine ning toidupakkide 

jagamine 

4. Muud küsimused  

 
 

 

1.  Õppe- ja kasvatustöö tulemuste analüüs 

Sõna võttis kooli õppejuht Julia Kropatševa, kes tutvustas hoolekogu liikmeid õpilaste 

õppeedukusega 2020/21 õppeaasta esimeses trimestris.  

Peale õppeedukusega tutvustamist õppejuht tutvustas hoolekogu liikmeid hinnete parandamise 

protsessiga ja selle edukusega. 

 

2. Töökorraldus seoses COVID-19 

Sõna võttis koolidirektor Svetlana Vladimirova, kes tutvutas hoolekogu liikmeid õppekorraldusega 

lähtudes Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega – 1.-4. ja 9. klassid õppivad alates 
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11.01.2021 kontaktselt, 5.-8. klassidele on korraldatud distantsõpe täiest mahus online tundidena 

tunniplaani järgi.  

Õppekorraldust muudetakse jooksvalt lähtudes Vabariigi Valitsuse otsustest.  

 

3. Toiduainete nimekirja toidupakkide koostamiseks kooskõlastamine ning toidupakkide 

jagamine 

Koolidirektor Svetlana Vladimirova küsis hoolekogu liikmete käest tagasisidet koosoleku 

toimumiseni juba jagatud toidupakkide koosseisust ja toiduainete kvaliteedist ning tutvustas 

kinnitatud toidupakki koosseisuga, põhjendades toiduainete valikut.  

Hoolekogu liikmed jagasid oma arvamusi antud küsimuses ja avaldasid soovitusi. 

Otsus: Kinnitada toiduainete nimekirja toidupakkide koostamiseks jaanuari lõpus elektroonilise 

hääletamisega, kui on selge lõplik toidupakkide maksumus.  

Hääletamine: poolt 11, vastu 0, erapooletud 0. 

 

 

4. Muud küsimused 

 

4.1.Finantsmajandusliku tegevuse kontrollimisearuandega tutvumine. 

Koolidirektor Svetlana Vladimirova rääkis, et oktoobri-detsembri 2020.a. jooksul toimus 

finantsmajandusliku tegevuse valikulise kontroll. Kontrollimise periood on 01.01.2019.a – 

01.09.2020.a. Kontrollimisega oli kindlaks tehtud 32 vigade kõrvaldamise ettepanekud. 

Kontrollimise aruandes väljatöötatud puuduste kõrvaldamisest teavitada Kohtla-Järve Linnavalitsust 

hiljemalt 1. märtsiks 2021. a. 

4.2.Muudatused koolidokumentides 

Koolis on olemas kooli direktori käskkirjaga 01.09.2020.a  nr 1-2/33 kinnitatud „Kohtla-Järve Slaavi 

Põhikooli distantsõppe korraldamise kord“. Selle korra põhimõtted peavad olema kajastatud ka kooli 

kodukorras ja õppekavas. Need dokumendid kool peab uuendama ning kooskõlastada kinnitamise 

enne hoolekoguga. 
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4.3.Üritus 19.02.2021.a. 

Slaavi põhikoolis on plaanis Kohtla-Järve Gümnaasiumiga ja Kohtla-Järve Kesklinna põhikooliga 

koostöös korraldama EV aastapäevale pühendanud piduliku ürituse. Üritus toimub 19.veebruaril 

2021.a. Sellele üritusele on saatnud ametlik kutse EV presidendile, Kohtla-Järve linnapeale ja 

volikogu esimehele. 

4.4  Järgmine koosolek 

 Järgmine koosolek toimub 17.02.2021 

 

/allakirjutatud digitaalselt/    /allakirjutatud digitaalselt/  

Anna Pivneva      Artjom Golubev  

Hoolekogu esimees     Protokollija    


