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KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr. 1-5/9 

Kohtla-Järve                                                                                                              26.08.2021.a 

Hoolekogu koosoleku algus: 17.30 

Hoolekogu koosoleku lõpp: 19.00 

Hoolekogu koosoleku juhataja: Svetlana Vladimirova, kooli direktor 

Hoolekogu koosoleku protokollis: Artjom Golubev, hoolekogu liige 

Hoolekogu koosoleku töös osales 7 liiget: Anna Pivneva, Ilona Kekla, Artjom Golubev, Roman 

Spitšikov, Yuliya Salmina, Julia Murašina, Nikita Tubolev. 

Hoolekogu koosoleku töös osales 1 külaline: Julia Kropatševa  

 

Kinnitatud päevakord: 

 

1. Kooli valmisolek 2021/2022 õppeaastaks 

2. Õpilaste arvu suurenemine klassides 

3. Kooliõppekava arutelu 

4. Hoolekogu 2020/2021 õppeaasta tehtud töö aruanne 

5. Muud küsimused 

 

1. Kooli valmisolek 2021/2022 õppeaastaks 

 

Sõna võttis Svetlana Vladimirova ning rääkis millised tööd olid teostatud koolis ja kooli 

territooriumil. Räägitud õppilaste arvust, personalist, koolivaheaegadest, 1 septembri ürituse 

läbiviimisest.  

Õpetajaid on 2021-2022 õ/a 44 ning koolipersonali/spetsialiste 33. Kokku töötab koolis 77 inimest. 

Kooli tööle tulid uued spetsialistid. Aineid, mis oli planeeritud õpetama eesti keeles, hakatakse 

õpetama eesti keeles. Spetsialistid on leitud. Kooliperega samuti liitusid uued õpilased teistest 

koolidest, riikidest.  

 

Direktor rääkis kooli õppe- ja kasvatuseesmärkidest 2021/2022 aastaks. Kool on õppeaastaks valmis.  

 

2. Õpilaste arvu suurenemine klassides 

Sõna võttis Svetlana Vladimirova. Teatas, et uuel õppeaastal õppimist alustab 424 õpilast, mis teeb 

25 klass-komplekti. Keskmine õpilaste arv igas klassis on 17,0. 

Arutatud olukord, kus 1.A ning 4.B klassides hakkab õppima 26 õpilast. 
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Otsus: Lubada koolile 1.a klassi õpilaste arvu piirnormi suurendamist kuni 26 õpilast ja 4.b klassi 

õpilaste arvu piirnormi suurendamist kuni 26 õpilast 

Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletud 0. 

 

3. Kooliõppekava arutelu 

 

Sõna võttis õppejuht Julia Kropatševa, kes tutvustas õppekavas planeeritud muudatusi ning selgitas, 

mis osas Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava kajastab kooli eripära.  

Uuel õppeaastal hakkavad õpilased õppima vastavalt enda võimekusele. Seda võimaldab süsteem, 

mis jagab õpilasi gruppideks, mitte klassideks. Gruppideks jagatakse õpilasi süsteemselt, vastavalt 

õppimisvõimele, võimekusele, varasemalt saadud teadmistele ning oskusele neid edukalt rakendada.  

Muudetakse 3.jagu Õppekorraldus. Punkt 3.1. Tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti 

 

Kooli hoolekogu arutas läbi kooli õppekava (õppekava muudatused). Küsimusi antud osas ei olnud. 

 

 

4. Hoolekogu 2020/2021 õppeaasta tehtud töö aruanne 

 

Hoolekogu esimees Anna Pivneva andis ülevaade 2020/2021 õppeaasta tehtud töö eest.  

 

Otsus: Kinnitada hoolekogu 2020/2021 õppeaasta tehtud töö  aruannet. 

Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletud 0. 

5. Muud küsimused 

 

5.1.  2021/2022 hoolekogu koosseis 

Iga aasta muudab hoolekogu oma koosseisu, mis on seotud liikmete väljalangemisega. 

 

5.2.  Kooli üldine koosolek 09.09.2021 

Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub 09.septembril kell 17.30 kooli hoones. 

Hoolekogu esitab 2020/2021 õppeaasta tehtud töö aruanne. 

 

5.3.  COVID-19 

HTM poolt on antud juhised haridusasutusetel 2021/2022. sügisel, millega kool hakkab tegutsema 

oma töös. 

 

5.4. KOV2021  

Kuna 2021.a on KOV valimisaasta, kool jälgib ning võtab aluseks oma töös HTM soovitused "Hea 

tava põhimõtteid, et tagada haridusasutuste poliitiline neutraalsus" 

 

/allakirjutatud digitaalselt/                                       /allakirjutatud digitaalselt/ 

 

Anna Pivneva                                                             Artjom Golubev 

Hoolekogu esimees      Protokollija 


