KOHTLA-JÄRVE KESKLINNA PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 7

Koosolek toimus elektrooniliselt zoomi keskkonnas
Kuupäev: 13.04.2021.a
Algus kell 17.45, lõpp kell 19.00
Juhatas: Marina Timofejeva
Protokollis: Olga Golovatšjova
Kohal: Marina Timofejeva, Viktoria Tsventarnaja, Vitali Borodin, Olga Golovatšjova,
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Puudusid: Anton Karhanin, Anastassia Maslennikova, Kirill Volkov, Olga Saliy, Natalja
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Päevakord:
1. Uue koolihoone väljaehitamine ja koolipere Järve Vene Gümnaasiumi hoonesse
kolimisega seotud küsimused (ettekandjad Vitali Borodin ja Julia Kalamajeva)
2. Läbiviidud küsitluse tulemused (ettekandja Julia Kalamajeva).
3. Koolidokumentatsiooni muutmine: distantsõppe kord ja õppekava (ettekandja Julia
Kalamajeva)
4. Hoolekogu tegevusplaan õppeaasta lõpuni.
Päevakorraga oldi nõus ja seda kinnitati ühehäälselt.
1. Uue koolihoone väljaehitamine ja koolipere Järve Vene Gümnaasiumi hoonesse
kolimisega seotud küsimused (ettekandjad Vitali Borodin ja Julia Kalamajeva)
Vitali Borodin:
Hetkel majandusteenistus koostab tehnilist ülesannet ja kuulutatakse välja vana koolihoone
lammutamise ja uue väljaehitamise rahvusvaheline konkurss (see võtab 45 päeva + 2 nädalat
otsuse vaidlustamiseks + 2 nädalat lepingu sõlmimiseks). Lähiajal väljastatakse ehitusluba
vana koolihoone lammutamiseks. Seega juuni alguseks ehitamisega seotud detailid on juba
selgemad. Vana koolihoone lammutamine – see on konkursi 1.osa ja uue hoone väljaehitamine
– konkursi 2.osa.
On koostatud lisatööde nimekiri, mida on vaja teostada Järve Vene Gümnaasiumi hoones enne,
kui sinna ajutiselt kolib Kesklinna Põhikool. Mõned summad selleks on juba eraldatud.
Rahastus: RTK – 5 mln+1 mln linnast. 4 aastaga on hinnad muutunud, seega on vaja lisada ca
veel 1 mln eurot sisustuseks, mööbliks jne. Osa sisustust saab vist kasutada ka vanast honest.

Samuti ca 1 mln läheb ka hoone lammutuseks. On plaanis alustada hoone lammutamisega juuni
kuus. Uus koolihoone peab valmima 2022.aasta lõpuks ja peale jõuluvaheaega koolipere kolib
tagasi uude koolimajja.
Küsimused ja arutelud: direktoriga arutati, millal kolida JVG hoonesse. Eeldatavasti toimub
kolimine juuni lõpus-juuli alguses. Otsustati, et kes ei osale eksamitel, võivad kolida juba alates
15.juunist. 9.juuliks peavad olema kõik vajalikud asjad ja sisustus koolihoonest välja viidud.
Julia Kalamajeva: Alates 1.septembrist 2021.a kõik klassid peale individuaalõppel olevate
õpilaste, kes jäävad Vahtra Loomekeskusesse, kolivad Järve Vene Gümnaasiumi hoonesse, kus
hetkel käivad ettevalmistustööd (parandati lekkivat katust, keldritest viidi välja jäänud praht
(vana mööbel, vana tehnika jne), ehitati vaheseinad jne).
Väljakutsed seoses kolimisega: riidehoid, söökla ja spordisaal on liiga väikesed, aulat ei ole.
Kuna ruume on vähe, ei tule ka õpetajatetuba ega eraldi direktori kabinetti. On vaja kontrollida
kanalisatsioonisüsteemi, parandada torustikku ja kontrollida elektrisüsteemi korrasolekut,
paigaldada valamud. Saatsin abilinnapeale Deniss Veršininile kirja, kus palusin lahendada
antud probleemid ning anda luba kooli personalile alustada koolivaheajal väiksed
ettevalmustustööd Järve Vene Gümnaasiumi hones.
Hoolekogu otsustas:
1.1. Võtta ettekannetes esitatud info teadmiseks.
Hääletati: poolt – 9, vastu - 0, erapooletuid - 0.
Vitali Borodin lahkub koosolekult.

2. Distantsõppe korraldamisega seotud küsitluse tulemused: Päevakorra 2.punkti kandis
ette Julia Kalamajeva.
Ettekande pidepunktid:
Stuudiumi kaudu oli läbi viidud distantsõppe korraldamisega seotud küsitlus 1.-9-kl. õpilastele
ja lastevanematele. Selle tulemused on esitatud esitluse kujul (vt lisa 1). Küsimused puudutasid
koduülesannete mahtu, vanemate abi kasutamist, on-line tundide mahtu, arvuti kasutamise
mahtu päevas (õppe eesmärgil), õpetaja abi kasutamise võimalust, oma õppeedukuse hindamist
jne.
Hoolekogu otsustas:
2.1. Võtta ettekannetes esitatud info teadmiseks.
Hääletati: poolt – 8, vastu - 0, erapooletuid - 0.
3. Kooli dokumentatsiooni muutmine (ettekandja Julia Kalamajeva).
3.1. „Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli distantsõppe läbiviimise kord“ .Seoses HTMi
poolt saadetud distantsõppe korraldamise juhistega ning lähtuvalt saadud distantsõppe
kogemusest kool pakub muuta kehtivat distantsõppe läbiviimise korda (vt lisa 2). Dokumenti
täiendatakse alljärgnevalt: täiendatakse seaduslikku alust, iseseisva õppimise alused, HEV
õpilaste õppe korraldamist jne (tehtud muudatused on dokumendis märgitud rohelisega) .

Hoolekogu otsustas:
3.1. Heaks kiita antud muudatused.
Hääletati: poolt – 8, vastu - 0, erapooletuid - 0.
3.2. “Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli õppekava” (tunnijaotusplaani muutmine).
Seoses õpilaste ja nende vanemate pidevalt suureneva huviga eestikeelse aineõppe vastu (nt
eelmise aasta augustis mõned meie kooli õpilased läksid Slaavi Põhikooli
keelekümblusklassidesse üle), otsustas koolijuhtkond otsida aktiivselt kaadreid ja võimalusi
eestikeelse aineõppe rakendamiseks. Selleks juba sel õppeaastal töötavad eestikeelsed
pikapäevarühmad algklasside õpilastele, mõnedes klassides õpetatakse aineid eesti keeles. Oli
soovi rakendada osalist eestikeelset aineõpet ka algklassides, nt anda loodusõpetust 4.klassides
eesti keeles, kuid selleks on vaja hoolekogu arvamust.
Esitatud tuunijaotusplaanis on rohelisega märgitud ained, mis uuest õppeaastast alates kavatseb
kool anda eesti keeles, helerohelisega – kahes keeles. Ülejäänud tunnid on venekeelsed. Tabeli
alumises osas toodud protsendid on eestikeelse aineõppe protsendid, mis on klassiti ja
kooliastmeti väga erinevad. See on kaadri olemasolu küsimus, hetkel on raske leida õpetajaid,
kes saaksid anda eestikeelseid ainetunde vanemates klassides.
Arvamused:
Marina Timofejeva: Olen arvamusel, et meie kool annab kvaliteetse venekeelse hariduse ning
lõpetajate teadmised nii eesti keeles kui ka teistes ainetes on väga head. Nad said hästi
hakkama ka eestikeelses riigigümnaasiumis, kuna vene keeles saadud ainealased teadmised
aitasid neil õppida, erinevalt mõnest keelekümbluse lõpetajast, kelle ainealased teadmised olid
nõrgad.
Viktoria Tsventarnaja: Mul on vastupidine kogemus, minu laps õppis eesti keeles ja lõpetas
kooli hõbemedaliga.
Marina Timofejeva: Mul õpib 3.klassis laps ja ma tean, et 4.klassis loodusteaduse teemad on
väga keerulised (inimese anatoomia jne)ja seal on palju uusi termineid. Kardan, et kui viia
praegu nt loodusteadus eesti keelele üle, siis laste teadmised kannatavad, nende eesti keele
oskusest ei piisa selleks, et kõiki teadmisi omandada. Ma ei toeta selle tunnijaotusplaani
rakendamist.
Olga Golovatsjova: Olen arvamusel, et mida varem laps hakkab omandama eesti keelt, seda
loomulikum ja kergem see tuleb välja. Lapsed suhtuvad keele küsimusse palju kergemalt kui
meie, täiskasvanud.
Hoolekogu otsustas:
3.2. Kiita kooli poolt pakutud õppekava tunnijaotusplaani muudatused heaks.
Hääletati: poolt –6, vastu - 2, erapooletuid - 0.
Märkus: hoolekogu esimees ei osalenud edasisel arutamisel.
4. Hoolekogu tegevusplaan õppeaasta lõpuni. Sõnavõtt: Olga Golovatšjova.

Edastasin hoolekogule Viberi kaudu oma ettepanekud hoolekogu tegevuse kohta õppeaasta
lõpuni. Mõned pakutud teemad (edasine eestikeelne aineõpe, dokumentatsiooni muutmine)
olid juba täna arutamisel. Mõned tegevusplaani punktid ei ole meil eelmisel aastal õnnestunud
täita koroonaviirusega seotud piirangute tõttu, ka sel aastal ei saanud neid teostada ka.
Pakun õppeaasta lõpuni läbi viia lastevanematele suunatud rahulolu küsitluse. Mina koostan
küsimused ja saadan teile aprilli lõpus arutamiseks ja täiendamiseks. Kool paneb küsitluse
Stuudiumi ja küsitlus toimub juuni alguseni.
Omalt poolt (kui epidemioloogiline olukord lubab) pakun ka linna aastapäevaks korraldada
ühiskonnaõpetuse tunnid kas Linnavalitsuse baasil või kooli basil, kus saame rääkida linna
ajaloost ja tänapäevast.
Õpilaste vanust ja klassid arutame ajalooõpetaja pr Margarita Dubrovaga, meil on selline
kogemus juba olemas. Õppeaasta lõpus tuleb ka lastevanemate üldkoosolek, kus peame
rääkima oma tegevusest.
Julia Kalamajeva ettepanek: Tulla uuesti kokku ja viia läbi hoolekogu istung augustis; Järve
Vene Gümnaasiumi hoones.
Hoolekogu otsustas:
4. Kiita kõik esitatud ettepanekud heaks. Viia läbi lastevanemate rahulolu küsitlus mai kuus
kuni juuni alguseni ning augustis korraldada hoolekogu istung Järve Vene Gümnaasiumi
hoones, et tutvuda tingimustega, kus hakkavad õppima meie kooli õpilased.
Hääletati: poolt –7, vastu - 0, erapooletuid - 0.
Märkus: Koosoleku järgneval päeval, 14.aprillil saatis hoolekogu esimees direktorile avalduse
hoolekogu koosseisust väljaastumise kohta (kiri lisatud).
Protokollis:
/allkirjastatud digitaalselt/
Olga Golovatšjova

