KOHTLA-JÄRVE KESKLINNA PÕHIKOOLI HOOLEKOGU 02.10.2019.a.
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool
Kabinet nr 3
Algus kell 17.45, lõpp kell 19.00

02. oktoober 2019. a

Juhatas: Marina Timofejeva
Protokollis: Olga Golovatšjova
Võtsid osa: Olga Golovatšjova, Natalia Bõstrova, Julia Kolhonen, Marina Timofejeva, Anton
Karhanin, Ramilya Tarassu, Olga Saliy, Anastassia Maslenikova, Natalja Sištšenko. Puudusid:
Viktoria Tsventarnaja, Vitali Borodin, Kirill Volkov, Margarita Dubrova, Natalja Karjagina,
Svetlana Gatilova.
Kutsutud: koolijuht Julia Kalamajeva, eelmise hoolekogu kooseisu esimees Olga Prants ja
aseesimees Olga Demtšenko.
Päevakord:
1. Uue hoolekogu koosseisu tutvustamine ja tutvumine hoolekogu tööd puudutavate
õigusaktidega (Julia Kalamajeva).
2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine.
3. Hoolekogu tööplaani arutamine.
Päevakorraga oldi nõus ja see kinnitati.
1. Uue hoolekogu koosseisu tutvustamine ja tutvumine hoolekogu tööd puudutavate
õigusaktidega. Päevakorra esimese punkti kandis ette kooli direktor Julia Kalamajeva. Tema
tutvustas uut hoolekogu koosseisu ning tutvustas
uuele hoolekogule Kohtla-Järve
Linnavolikogu 30.01.2013.a. määruse nr 156 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide
hoolekogu moodustamise kord ja töökord“, kus on sätestatud hoolekogu moodustamist,
liikmete valimist ja kinnitamist, töökorda, tööülesandeid ja pädevusi ning otsuseid puudutavad
punktid.
Hoolekogu otsustas:
1.1. Võtta ettekannetes esitatud info teadmiseks.
Hääletati: poolt – 9, vastu - 0, erapooletuid - 0.
2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine.
Hoolekogu otsustas:
2.1. Ühehäälselt valida Olga Golovatšjova hoolekogu sekretäriks ja käesoleva istungi
protokollijaks.

Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine:
Hoolekogu otsustas ühehäälselt: valida esimeheks Marina Timofejeva ja aseesimeheks Anton
Karhanin.
3. Tööplaani arutamine.
Endise hoolekogu esimees ja aseesimees tervitasid ja soovisid edu uuele koosseisule ning
rääkisid oma tegevusest ja tööplaani koostamise kogemusest.
Arutati erinevaid võimalusi hoolekogu töö korraldamiseks sellel õppeaastal.
Otsustati ühehäälselt:
3.1. Siduda hoolekogu tööd kooli õppe-kasvatustegevuse eesmärkidega 2019/2020.
õppeaastaks:
 Toetada hariduslike erivajadustega lapsi (sealhulgas andekaid lapsi) ja tagada kooli
tugiteenuse kättesaadavust.
 Parandada õppetegevuse tulemusi, ette valmistada õpilasi edasiseks õppimiseks.
 Tegeleda digipöördega, arendada digipädevusi õpetajatel ja õpilastel
 Luua turvaline õppe- ja töökeskkond
 Edasi arendada ja täiendada kooli juhtkonna ja töötajate pädevusi.
Määrata hoolekogu tegevused lähtuvalt kooli poolt sätestatud õppe-kasvatustöö prioriteetidest.
3.2. Õppeaasta jooksul viia läbi küsimustiku õpilaste jaoks.
3.3. Saata oma ideed plaani koostamiseks hoolekogu esimehele 30.oktoobriks, igalt liikmelt 7
punkti. Novembri istungil vaadata saabunud ettepanekud läbi ning kinnitada tööplaan.
3.4. Tutvuda eelmise õppeaasta tulemustega novembri istungil.
3.5. Järgmise koosoleku ajaks määrata 12.11.2019.a.

Marina Timofejeva
Kooli hoolekogu esimees

Olga Golovatšjova
Protokollija

