KOHTLA-JÄRVE KESKLINNA PÕHIKOOLI HOOLEKOGU 17.11.2020.a.
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 6
Koosolek toimus elektrooniliselt zoomi keskkonnas
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.00
Juhatas: Marina Timofejeva
Protokollis: Olga Golovatšjova
Võtsid osa: Olga Golovatšjova, Viktoria Tsventarnaja, Anton Karhanin, Julia Kolhonen,
Marina Timofejeva, Natalja Karjagina, Vitali Borodin, Natalja Sištšenko, Natalia Bõstrova,
Puudusid: Ramilya Tarassu, Margarita Dubrova (esitas oma arvamuse õppekava kohta) ,
Svetlana Gatilova, Kirill Volkov, Svetlana Jürgens, Anastassia Maslenikova
Kutsutud: koolijuht Julia Kalamajeva, kooli õppealajuhataja Anna Baranovskaja.
Päevakord:
1. Kooli ümberkolimine uue hoone ehitamise ajaks Järve Vene Gümnaasiumi
hoonesse. (ettekandjad Julia Kalamajeva ja Anton Karhanin)
2. Kooli õppekava muudatused – saabunud küsimuste arutamine ja arvamuse
avaldamine (ettekandja Anna Baranovskaja).
Päevakorraga oldi nõus ja see kinnitati ühehäälselt.
1. Kooli ümberkolimine uue hoone ehitamise ajaks Järve Vene Gümnaasiumi hoonesse.
Päevakorra esimese punkti kandis ette hoolekogu liige Anton Karhanin ja koolijuht Julia
Kalamajeva.
Ettekande pidepunktid:
Seoses kooli tulevase ümberkolimisega Järve Vene Gümnaasiumi hoonesse käisid kooli
juhtkonna esindajad (koolijuht, õppealajuhataja, majandusjuht) ja hoolekogu liikmed Anton
Karhanin, Vitali Borodin ja Olga Golovatšjova gümnaasiumi hoone vaatamas ja selle
seisukorra hindamas. Hoones on keskküte sees, soe. Kahjuks on ilmnenud mitmed
probleemid, mis vajavad lahendamist enne kooli sissekolimist selle hoonesse. Kuna hoone on
seisnud peaaegu 1,5 aastat tühjana, siis 4. korrusel hakkas lekkima katus. Lähimal ajal OSKgrupp hakkab tegelema selle remondiga.
Teine suur probleem on seotud ka veevarustusega. Osaliselt puudub veevarustus, kuna torud
on ära lõigatud, nt sööklas, keemiakabinetis jm. Paljudes kabinettides puuduvad valamud. On
vaja paigaldada valamud, taastada veevarustus ja teha katsed.
Keldritesse on jäetud vanad asjad, monitorid, telerid, klaasi – ja puutükid, vana mööbel jne.
On vaja korraldada väljavedu. Klassidesse on osaliselt jäetud mööbel.
Kui arvestada sellega, et kogu kool ehk 420 õpilast läheb õppima ühte majja, siis tekib
küsimus ka söökla ja riidehoiuga. Järve Vene Gümnaasiumi söökla ja köögiplokk on väikesed
ning sellega, et mahutada 2 väikesesse söögisaali 420 õpilast+õpetajaid tekivad raskused.
Kööki on jäetud 1 väike kattel, kuid see ei kata kooli vajadusi, tuleb tuua koolist 2 suurt
katelt.

Riidehoid on samuti väike ning seal puuduvad nagid. Tuleb neid kas osta või sobitada koolis
olevad nagid. Aga kõikide õpilaste riided sinna mahutada ei saa. Lahenduseks võiks olla
nagide/riidepuude paigaldamine algklassidesse.
WC on enam-vähem korras, kuigi küsimusi tekitab lülitite asukoht väljaspool ruumi ning
halvad kabiinide uksed. Kanalisatsiooni tööd ei ole võimalik kontrollida, kuna veevarustust ei
ole.
Kehalise kasvatuse poiste ja tüdrukute riietusruumi on väikesed.
Kui terve kool tuleb selle hoonesse, siis tuleb 1.korrusel asuvast väikesest aulast teha 2
kabinetti (ehitada vaheseinad). Vastasel juhul 2 esimest klassi jäävad Vahtra loomekeskuse
ruumidesse, mis ei ole logistiliselt otstarbekas.
Küsimusi esitasid ja kommenteerisid: Julia Kalamajeva, Viktoria Tsventarnaja, Olga
Golovatšjova, Anton Karhanin.
Hoolekogu otsustas:
1.1. Võtta ettekannetes esitatud info teadmiseks.
Hääletati: poolt – 9, vastu - 0, erapooletuid - 0.
1.2. Hoolekogu poolt esitada taotlus Linnavalitsusele.
Hääletati: poolt – 9, vastu - 0, erapooletuid - 0.
2. Kooli õppekava muudatused – saabunud küsimuste arutamine ja arvamuse
avaldamine (ettekandja Anna Baranovskaja).
Päevakorra 2.punkti kandis ette Anna Baranovskaja .
Ettekande pidepunktid:
Oktoobris oli õppekava eelnõu saadetud hoolekogu liikmetele, kes saatsid oma küsimused ja
andsid oma kommentaarid direktorile. Kommentaarid olid arvesse võetud. Õppealajuhataja
veelkord tutvustas hoolekogu liikmetele parandatud õppekava, peatudes tehtud muudatustele.
Hoolekogu otsustas:
2.1. Heaks kiita kooli õppekava uue redaktsiooni.
Hääletati: poolt – 10 (sh 1 arvamus oli saadetud hoolekogu liikme poolt, kes tehnilistel
põhjustel ei saanud koosolekust osa võtta), vastu - 0, erapooletuid - 0.
/allkirjastatud digitaalselt/
Marina Timofejeva
Kooli hoolekogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/
Olga Golovatšjova
Protokollija

