KOHTLA-JÄRVE KESKLINNA PÕHIKOOLI HOOLEKOGU 17.01.2022.a.
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 9

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.30
Koht: Kesklinna Põhikooli ajutine hoone aadressil Järveküla tee 39
Juhatas: Julia Kalamajeva
Protokollis: Olga Golovatšjova
Võtsid osa: Sergei Lopin, Olga Arik, Olga Golovatšjova, Julia Pogosjan, Vitali Borodin,
Valentyna Zahhartsenko, Natalia Bõstrova, Svetlana Gatilova, Julia Kolhonen, Margarita
Dubrova, Olga Sokolova, Anastassia Ambrossimova.
Võtsid osa elektrooniliselt: Anton Karhanin, Marina Timofejeva, Galina Šprõgova.
Puudusid: Julia Volkova, Pavel Petrov, Elena Chistyakova, Natalia Šištšenko, Svetlana
Mitina, Eduard Holodnõhh.
Kutsutud: koolijuht Julia Kalamajeva.
Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine. Hoolekogu tegutsemise
õiguslikud alused ja kord.
2. Kooli tutvustus.
3. Klassi täituvuse piirnormi suurendamine 9.„B“ klassis.
4. Pikapäeva rühmade avamine ning toitlustamise hinna kehtestamine.
5. Varia
Päevakorraga oldi nõus ja see kinnitati ühehäälselt.
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine. Hoolekogu tegutsemise
õiguslikud alused ja kord.
Päevakorra esimese küsimuse kandis ette koolijuht 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. Hoolekogu otsustas ühehäälselt: valida esimeheks Sergei Lopin ja aseesimeheks
Olga Arik.
1.2. Ühehäälselt valiti Olga Golovatšjova hoolekogu sekretäriks ja käesoleva istungi
protokollijaks.

2. Kooli tutvustus. Päevakorra teise küsimuse kandis ette koolijuht Julia Kalamajeva.
Ettekande pidepunktid: Koolis on hetkel 420 õpilast, koolis töötavad nii liitklassid, kui ka
väikeklassid, on ka 4 õpilast, kes õpivad individuaalõppel, veel 4 on osalisel individuaalõppel.
Prioriteediks ka sel õppeaastal jääb eestikeelse õppe arendamine. Eestikeelse aineõppe
arendamine koolis toimub plaanipäraselt, sellel õppeaastal programmi „Professionaalne
eestikeelne aineõpetaja 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 (osaline eestikeelne aineõpe). Vanemates
klassides eesti keeles õpetatavate ainete arv kahaneb. Koolis tegutseb eesti keele ring 9.klassi
jaoks ning mõlemad pikapäevarühmad on eesti keeles. Koolis tegutsevad ka teised ringid – nt
inglise keel 1.-2.klassis, vanemate õpilaste jaoks on robootika, on leitud õpetaja fotoringi jaoks,
kes alles tuleb tööle. Õpilaste arvu vähenemine koolis on tingitud praegusest asukohast (linna
keskusest eemal), keelekümblusprogrammi puudumisest. Väljakutseks on saanud Ukrainast
tulnud õpilaste arv, kes absoluutselt ei oska eesti keelt ja kelle vene keel on ka puudulik.
Lahenduseks kool pakub neile õpilastele individuaalsed kavad ja konsultatsioonid.
2.1.Hoolekogu otsustas:
Võtta infot teadmiseks.
Poolt: 15, vastu – 0, erapooletuid – 0.
3. Klassi täituvuse piirnormi suurendamine 9.„B“ klassis. Päevakorra 3.punkti kandis ette
pr Julia Kalamajeva.
Ettekande pidepunktid:
On vaja suurendada klassi täituvuse piirnormi 9.“B“ klassis, kuna õppeaasta keskel kooli tuli
tagasi 1 õpilane, kes peame võtma. Seega õpilaste arv antud klassis on 25 õpilast, mis ületab 1
õpilase võrra lubatud piirmäära. On vaja hoolekogu arvamust, et esitada taotluse Linnavalitsuse
õpilaste arvu piirnormi suurendamiseks antud klassis.
3.1.Hoolekogu otsustas:
Lubada koolil suurendada õpilaste arvu 9.“B“ klassis 25 õpilaseni. .
Poolt: 15, vastu – 0, erapooletuid – 0.
4. Pikapäevarühmade korraldus ning toitlustamise hinna kehtestamine. Päevakorra
4.punkti kandis ette pr Julia Kalamajeva.
Ettekande pidepunktid: Peale jõuluvaheaega hakkavad tööle 2 pikapäevarühma, 1-2.klassi
õpilastele ja 3.-4.klassi õpilastele. Mõlemad rühmad töötavad eesti keeles. On ette nähtud, et
lapsed saavad pikapäevarühmades ka toitlustamist. 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.
Palun avaldada arvamus 2 pikapäevarühma avamise kohta ning sellest, kas toitlustamine peab
olema tasuline (0,90 eur päevas) või tasuta.
Hoolekogu otsustas:
4.1.Kiita heaks 2 pikapäevarühma tegutsemist koolis .
Poolt: 15, vastu – 0, erapooletuid – 0.
4.2. Kooskõlastada õpilaste toitlustamist pikapäevarühmas ning kooskõlastada
pikapäevarühma ehk 2.koolilõuna maksumust 2021/2022.õppeaastaks 0,90 eurosenti ühe
söögikorra eest.
Poolt: 15 vastu – 0, erapooletuid – 0.
6. Varia. Päevakorra 6.küsimuse kandsid ette Julia Kalamajeva ja Sergei Lopin.
Ettekande pidepunktid:
Julia Kalamajeva: Terve rida kooli dokumente vajab muutmist ja täpsustamist. Mina saadan
tutvumiseks hoolekogu liikmetele (e-mailidele) kooli põhimääruse uue redaktsiooni ning kooli
sisehindamise korra uuendatud variandi. Palun anda tagasisidet ning saata ettepanekuid
järgmise nädala esmaspäevaks. Hiljem saadan läbivaatamiseks ka uue arengukava eelnõu.
Sergei Lopin: Palun saata oma ettepanekud hoolekogu tööplaani kohta järgmiseks istungiks.
Järgnes hoolekogu liikmete arutelu.
Hoolekogu otsustas:
6.1. Võtta koolijuhi ettekandes esitatud infot teadmiseks.
Poolt: 15, vastu – 0, erapooletuid – 0.
6.2. Hoolekogu koosolekud kas 1 kord kuu jooksul või 2 kuu jooksul vastavalt vajadusele.
Kutsed saadetakse e-postile ja dubleeritakse Stuudiumis. Järgmine istung toimub 22.02.22 kell
18.00.
Poolt: 15, vastu – 0, erapooletuid – 0.
6.3. Pakkuda koolijuhtkonnale korraldada koolis e-õppepäev 25.02.2022

Poolt: 15, vastu – 0, erapooletuid – 0.
6.4. Järgmisel istungil tutvuda kooli eelarvega 2022. aastaks, uue koolihoone väljaehitamisega
seotud plaanidega ning koostada tööplaani 2022.aastaks.
Poolt: 15, vastu – 0, erapooletuid – 0.

Hoolekogu esimees:
/allkirjastatud digitaalselt/
Sergei Lopin
Protokollis:
/allkirjastatud digitaalselt/
Olga Golovatšjova

