KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr. 1-5/7
Kohtla-Järve

14.04.2021.a

Hoolekogu koosoleku algus: 17.30
Hoolekogu koosoleku lõpp: 19.45
Hoolekogu koosoleku juhataja: Svetlana Vladimirova, kooli direktor
Hoolekogu koosoleku protokollis: Artjom Golubev, hoolekogu liige
Hoolekogu koosoleku töös osales 10 liiget: Ilona Kekla, Anna Pivneva, Artjom Golubev, Ljubov
Dorošenko, Yuliya Salmina, Aleksandr Naumtšuk, Jekaterina Kirjanova, Roman Špitšikov, Julia
Murašina, Nikita Tubolev.
Koosolekus osales kooli õppejuht Julia Kropatševa.
Hoolekogu koosolek toimus Google Handsout Meet kaudu.

Kinnitatud päevakord:
1.
2.
3.
4.

Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli 2021.aasta eelarve
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava 2021/2022.õa
Koolitöö piirangute tingimustes
Muud küsimused

1. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli 2021.aasta eelarve
Kooli direktor Svetlana Vladimirova tutvustas Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt kinnitatud kooli
2021. aasta eelarve. Tema esitas 2021. aasta eelarve kuluartiklite kaupa ning võrreldes 2018-2020
aastatega. Küsimusi hoolekogu liikmete poolt ei olnud.

2. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava 2021/2022.õa
Kooli õppejuht Julia Kropatševa tutvustas kooli õppekava muudatustega, mis on seotud järgmise
õppeaastaga.
Hoolekogu liikmed esitasid oma arvamust kooli õppekava kohta ning muudatuste ettepanekud
puudusid.
3. Koolitöö piirangute tingimustes
Kooli direktor Svetlana Vladimirova tutvustas kuidas on korraldatud õppe- ja kasvatustöö koolis
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piirangute ajal. Eriklassid (kokku 22 last) õpivad koolis. Distantsõppe korraldatud tunniplaani
järgselt.
4. Muud küsimused
4.1 2021.-2022.õa 1. klassi vastuvõtt
Svetlana Vladimirova ütles, et avalduste vastuvõtmine toimub kuni 15. aprillini 2021.a. Hetkel on 60
avaldust, 30 avaldust keelekümblusklassi ja 30 tavalisse klassi.
4.2 Põhikooli lõpetamine
Kooli direktor Svetlana Vladimirova tutvustas seadusemuudatusega.
2020/2021. õppeaastal lõpetab põhikooli õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt
„rahuldavad” või „arvestatud”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on
sooritanud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt põhikooli lõpetamiseks nõutavad
lõpueksamid, sõltumata eksami tulemusest. Õppenõukogu otsusel võib õpilase või tema seadusliku
esindaja kirjaliku taotluse põhjal anda põhikooli lõputunnistuse ka õpilasele, kelle viimane aastahinne
on kuni kahes õppeaines „nõrk” või „puudulik”.
Tavaliselt teisendatakse põhikoolieksamite tulemused numbrilisteks hinneteks ning põhikool saab
lõpetada juhul, kui õpilane on saanud kolmel eksamil (eesti keele või eesti keel teise keelena,
matemaatika ja valikeksam) vähemalt „rahuldava“ tulemuse. Sellel aastal plaani kohaselt punkte
hinneteks ei teisendata. Tunnistusele kantakse sel juhul eksamil saavutatud punktid, ent lõpetamine
ei sõltu tulemusest. Eesti keel teise keelena (B1-tasemel) eksamil 60% saavutamisel saab õpilane ka
eesti keele tasemetunnistuse.
4.3 Uued töötajad
Alates 2021 õppeaastast on tööle võetud 5 uus töötajat: abikokk ja 4 õpetajat. Vajadus on
põhjendatud.
4.4 Toidupakid
Kool annab toidupakid üks kord kuus kõikidele õpilastele, kellele oli kuu jooksul korraldanud
distantsõppe. Tooted pakenditest, mida ei ole kätte saadud, tagastatakse lattu või utiliseeritakse, kui
nende aegumiskuupäev on käes.
4.5 Järgmine koosolek
Lepitatakse kokku jooksvalt, arvestades riigi poolt kehtestatud piiranguid.
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