KOHTLA-JÄRVE KESKLINNA PÕHIKOOLI HOOLEKOGU 31.08.2021.a.
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 8

Algus kell 17.45, lõpp kell 19.00
Koht: Kesklinna Põhikooli ajutine hoone aadressil Järveküla tee 39
Juhatas: Julia Kalamajeva
Protokollis: Olga Golovatšjova
Võtsid osa: Olga Golovatšjova, Anton Karhanin (aseesimees), Natalja Karjagina, Vitali
Borodin, Natalja Sištšenko, Svetlana Gatilova, Ramilya Tarassu, Margarita Dubrova
Puudusid: Viktoria Tsventarnaja, Natalia Bõstrova, Julia Kolhonen, Kirill Volkov, Svetlana
Jürgens, Anastassia Maslenikova
Kutsutud: koolijuht Julia Kalamajeva.
Päevakord:
1. Uue õppeaasta alguse korralduslik info.
2. Arvamuse avaldamine koolidokumentide kohta.
3. Hoolekogu poolt läbiviidud küsitluse tulemuste tutvustamine.
4. Uue koolihoone väljaehitamine ja vandaalitsemine vanas koolihoones.
5. Tutvumine ajutise koolihoonega ja suve jooksul tehtud töödega.
Päevakorraga oldi nõus ja see kinnitati ühehäälselt.
1.Uue õppeaasta korralduslik informatsioon. Päevakorra esimese küsimuse kandis ette
koolijuht Julia Kalamajeva.
Ettekande pidepunktid:
Koolis on hetkel 429 õpilast, 21 klasskomplekti, neist 2 – väikeklassisd, on ka 4 õpilast, kes
õpivad individuaalõppel. Prioriteediks sel õppeaastal jääb eestikeelse õppe arendamine.
Eestikeelse aineõppe arendamine koolis toimub plaanipäraselt, sellel õppeaastal programmi
„Professionaalne eestikeelne aineõpetaja M. Jaago esimeses kooliastmes“ raames hakkas tööle
uus õpetaja kahes esimeses klassis. Terve rida õppeaineid igas klassis õpetatakse eesti keeles
(tööõpetus, kunst, loodusõpetus, inimeseõpetus – algklassides, al.4 klassist õppeainete loetelu
laieneb, 5.klassis lisandub ajalugu eesti keeles, ning kehaline kasvatus. Vanemates klassides
eesti keeles õpetatavate ainete arv kahaneb.). Koolis tegutsevad ringid – inglise keel 1.2.klassis, 3.klassis – eesti keel, vokaalring ja näitering; vanemate õpilaste jaoks on robootika.
On avatud 2 pikapäevarühma algklasside õpilastele, mõlemad töötavad eesti keeles.
Nii, nagu eelmisel aastalgi, COVID leviku takistamiseks vanemaid kooli ei lubata.
Parkimine – kooli vahetus läheduses on mitu parklat (Kultuurikeskuse juures, Wiru
Spordikeskuse juures, kooli vastas 2 parkimisplatsi), sissesõit kooli territooriumile ei ole
lubatud.
Spordikeskuse direktori k.t. andis rendile ka ruumid individuaalõppel olevate HEVõpilaste
jaoks vanas spordikeskuses, seega ei õpetajatel ega õpilastel ei ole vaja Vahtra Lomekeskuses
käia.

Koolibussi küsimus: kuna hetkel teostatakse Kalevi tänava remont, siis tuleb läbi mõelda, kus
on ajutised peatused. Oleks loogilisem ka teha bussipeatuse Wiru spordikeskuse vastas, mitte
vana turu juures. Alates 2.septembrist hakkab käima tasuta buss, mis viib Kesklinna Põhikooli
lapsed kohale ( peatused : Kukruse – Järve Kool – Slaavi Põhikool – Kalevi tänav / remondi ajaks
võtab lapsi peale Pärna tänavalt, raamatukogu vastas – uus hoone). Kahjuks see sõiduplaan, mida
anti bussifirma poolt on ebareaalne, sõiduajaks peatuste vahel on antud 2 minutit, tekkis oht, et
ühed lapsed füüsiliselt ei jõua bussist väljuda ja teised sinna siseneda.
Lahenduseks võiks olla kas tunniplaani muutmine ja koolipäeva alustamine hiljem, kell 8.30 või
sõiduplaani muutmine.
1.1.Hoolekogu otsustas:
Võtta infot teadmiseks.
Poolt: 8, vastu – 0, erapooletuid – 0.
2. Kooli dokumentide kohta arvamuse avaldamine. Päevakorra 2.punkti kandis ette pr Julia
Kalamajeva.
Ettekande pidepunktid:
Koolis töötab 2 pikapäevarühma 1.-4. klasside õpilastele. Selleks, et korraldada toitlustamist
pikapäevarühmas, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse ja kooli põhimääruse järgi on vaja
kooskõlastada toitlustamist pikapäevarühmas ja selle hinda hoolekoguga.
Direktori ettepanek on määrata pikapäevarühma koolilõuna arvestuslikuks maksumuseks 0,90
senti 1 korra eest. Lapsevanem kannab igakuiselt raha üle ettemaksuna kooli poolt etteantud
kontole, vastavalt toitlustamise kordade arvule.
2.1. Hoolekogu otsustas:
Kooskõlastada õpilaste toitlustamist pikapäevarühmas ning kooskõlastada pikapäevarühma ehk
2.koolilõuna maksumust 2021/2022.õppeaastaks 0,90 eurosenti ühe söögikorra eest.
Poolt: 8, vastu – 0, erapooletuid – 0.
3. Hoolekogu poolt läbiviidud rahuloluküsitluse tulemuste tutvustamine. Päevakorra
3.küsimuse kandsid ette Julia Kalamajeva ja Olga Golovatšjova.
Ettekande pidepunktid: Eelmise õppeaasta lõpus viis kooli hoolekogu läbi lastevanemate
rahuloluküsitluse. Kooli abil Stuudiumis oli loodud küsimustiku vorm, mis koosnes 6
valdkonnast: suhted, info liikumine koolis, õppe-kasvatustöö korraldus, tugisüsteemide
rakendamine, koolikeskkond ning kooli maine ja üldine rahulolu. Lapsevanem võis hinnata 5pallilise skaala järgi kus 1- absoluutselt ei ole nõus ning 5- täiesti nõus. Kuigi vastajate arv ei
ole suur, on meeldiv tõdeda, et enamasti hinnatakse kooli poolt tehtud tööd kõikides
valdkondades kas heaks (4) või väga heaks (5). Lastevanemate rahulolu kooli poolt tehtava
tööga on üsna kõrge. Küsitluse tulemused on toodud lisas 1.

3.1.Hoolekogu otsustas:
Võtta ettekandes esitatud infot teadmiseks.
Poolt: 8, vastu – 0, erapooletuid – 0.
4. Uue koolihoone väljaehitamine ja vandaalitsemine vanas koolihoones. Päevakorra
4.punkti kandsid ette Vitali Borodin ning Julia Kalamajeva.
Ettekande pidepunktid: Vitali Borodin: Uue hoone väljaehitamisega seotud aspektid: Hinnad
ehitamisele on väga tõusnud, ca 40-50%. Kartsime, et konkursi tulemused võivad olla
ettearvamatud. Rahvusvaheline konkurss on keerulisem, pikem, rohkem kooskõlastusi
finantseeritava organiga, tõsisem järelevalve. Aga konkurss on toimunud, saime parima
hinnapakkumise, hinna korrektuur on ca 10%. Firma on kogenud, esitas kõiki dokumente, aga
protseduurilised küsimused võtavad aega. Vastavuse hindamise etapp on läbitud, veel 2 nädalat
– kvalifikatsioon, siis protokolli /tulemused esitatakse RTK-le ja Linnavalitsusele. Ehituse
lõpuks on planeeritud 2022.a. detsembri lõpp, kogemus näitab, et see tähtaeg on reaalne. Hetkel
on väljakutseks uue hoone ühendamine vana spordisaaliga. Samuti ei ole ette nähtud rahalised
vahendid uue koolihoone sisustamiseks ning Vahtra ja Pärna tänava rekonstrueerimiseks.
Julia Kalamajeva: Kool hakkas kolima JVG hoonesse 7.juunil ning 2.juuliks oli kolimine
lõppenud. Olime valmis ära andma vana hoone võtmed, siiani ei ole keegi neid võtmeid võtnud.
Remonditööd hoones algasid veel eelmisel aastal, kui avastati, et hoones lekib katus. Katus oli
sügisel tehtud, prügi keldrist ja kooliruumidest välja veetud. Klassides on tehtud väikesed
remonditööd. Küsimuseks jääb veel vee ja kanalisatsioonisüsteemi kontroll ja 5 tualetti ning
torude remont. Riidehoid viidi üle ja paigaldati. Murekohaks on veel see, et kui söökla kasutab
vett, siis 4.korrusel ei saa vett kasutada, ei jätku survet. Spordisaal: kuna vanas koolihoones juba
vandaalitsetakse, siis kahjustati ka spordisaali, murti kinni keevitatud ustest sisse ja korraldati
sees korralagedust. Need asjad, mis olid jäetud spordisaali (need, mida ei olnud uues koolis vaja
ja JVG-s ei ole ruumi, kuhu neid panna) kool hakkas üle viima uuele aadressile. Spordisaal
otsustati panna signalisatsioonile.
4.1. Hoolekogu otsustas:
Võtta ettekandes esitatud infot teadmiseks.
Poolt: 8, vastu – 0, erapooletuid – 0.
5. Tutvumine ajutise koolihoonega ja suve jooksul tehtud töödega.
Järgnes hoolekogu tutvumine ajutise koolihoonega ja suve jooksul tehtud töödega.
5.1. Hoolekogu otsustas:
Kiita heaks kooli poolt suve jooksul teostatud tööd.
Poolt: 8, vastu – 0, erapooletuid – 0.
Protokollis:
Olga Golovatšjova

