KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr. 1-5/8
Kohtla-Järve

12.05.2021.a

Hoolekogu koosoleku algus: 17.30
Hoolekogu koosoleku lõpp: 19.25
Hoolekogu koosoleku juhataja: Svetlana Vladimirova, kooli direktor
Hoolekogu koosoleku protokollis: Oksana Drozdova, hoolekogu liige
Hoolekogu koosoleku töös osales 7 liiget: Svetlana Korotkova, Ilona Kekla, Yuliya Salmina, Anna
Pivneva, Aleksandr Naumtšuk, Ljubov Dorošenko, Oksana Drozdova.
Koosolekus osales kooli õppejuht Julia Kropatševa.
Kinnitatud päevakord:
1.
2.
3.
4.

2021.-2022 õa kooli õppekava arutlemine
Tugiisikute teema kooli dokumentides kajastamine
2021.-2020. õppeaasta lõpp
Muud küsimused

1. 2021.-2022 õa kooli õppekava arutlemine
Kooli direktor Svetlana Vladimirova tutvustas kooli õppekava muudatusi, mis on seotud järgmise
õppeaastaga.
Hoolekoogu liikmed esitasid oma arvamust kooli õppekava kohta. 2021.-2022. õa kooli õppekava on
heaks kiidetud hoolekogu poolt.
Kooli administratsiooni poolt oli tehtud ettepanek üle viia hetkel olemasoleva hindelise
hindamissüsteemi 100-palli süsteemi peale. Toimus arutelu.

2. Tugiisikute teema kooli dokumentides kajastamine
Svetlana Vladimirova tutvustas dokumente, kus on kajastatud info tugiisiku kohta: kes on tugiisik,
millise eesmärgiga viibib kooli territooriumil ja tema kohustused.
Küsimusi ega täiendusi ei olnud.
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3. 2021.-2020. õppeaasta lõpp
3.1. Kõik õppilased on taas lubatud kooli alates 17.05.2021
3.2. Suve koolivaheaeg on 14.06-31.08.2021
3.3. Õppilased, kelle on hea õppeedukus, lõpetavad kooli varem, 31.05.2021
3.4. Põhikooli lõpetamise tingimused: 2020/2021. õppeaastal lõpetab põhikooli õpilane, kellel
õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad“, kes on sooritanud loovtöö ning kes on
sooritanud põhikooli lõpetamiseks nõutavad lõpueksamid, sõltumata eksami tulemusest.

4. Muud küsimused
4.1. Eestimaa õpib ja tänab. Kooli poolt on esitatud kandidaate:
"Aasta klassiõpetaja"
Tatjana K Grigorjeva, Marita Pilli, Svetlana Rüženko
"Aasta põhikooli aineõpetaja"
Julai Smirnova, Dmitri Smolentsev, Irina Võssotskaja
"Aasta klassijuhataja"
Natalja Esholts, Nadežda Kiisvek
"Aasta tugispetsialist"
Yulia Mironova
"Aasta hariduse sõber"
Margarita Kharitanovich, Irina Sokolova
„Aasta õppeasutuse juht“
Julia Kropatševa

4.2. 2021/2022 õa 1. klassi vastuvõtt
Lõppes 1. klassi vastuvõtt 2021/2021. Laekus 60 avaldust. Sellega avatakse 2 klassi ning igas on kuni
26 õpilast. Sellega klassid on täis.
4.3. Järgmine koosolek
Lepitatakse kokku jooksvalt.

(allakirjutatud digitaalselt)

(allakirjutatud digitaalselt)

Anna Pivneva

Oksana Drozdova

Hoolekogu esimees

Protokollija
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