Sinimäe Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr.2.

Aeg: 14.02.2019

Toimumiskoht: Sinimäe Põhikool, Kesk 1, Sinimäe
Toimumiseaeg: 14. veebruar 2019.a. kell 16.00 – 17.25.
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Karin Tsvek; Natalja Orikova; Natalja Mjatšina; Külli Priske; Žanna
Belikova; Heiki Luts; Laine Tsopp.
Koosolekul osalesid külalised: Joel Guljavin; Roman Treial; Anton Pratkunas.
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I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
2018. a eelarve täitmine
2018.a tegevusaruanne
Uus tunnijaotuskava
Sinimäe Põhikooli hoolekogu moodustamise korda ja töökorda.
Koduste tööde uuring
Rahulolu küsitlus

Päevakorras:
1. R.Treiali esitlus. Pärast esimest trimestrit puudulikke hindeid: 4.klass 5 õpilast; 5.klass 2
õpilast; 7.klass 3 õpilast; 8.klass 2 õpilast ja 9.klass 1 õpilane.
Hoolekogu avaldas arvamust: kaaluda võimalust muuta teise klassi hindamine
numbriliseks; suurendada võimalusel matemaatika tundide arvu neljandas klassis;
kaaluda matemaatika ringi loomist; õpetajatel jagada hinnatud tunnikontrollid tagasi
õpilastele edastamaks lastevanematele; dubleerida e-kooliga kooli kodulehekülge;
kontrollida kuuenda klassi eesti keele ja kirjanduse hinnete olemasolu e-koolis sellel
trimestril.
2. J.Guljavin 2018.a. eelarve täitmisest. Kooli eelarve kokku 1,1 miljonit. 736000 eurot
linnalt ja 371000 riigilt. Koolil majandustegevusest tulenevaid laekumisi pole. Valdav osa
kuluartikleid kulutati vastavalt eelarvele. Kasutamata jäeti osaliselt HEV õppeks
eraldatud raha, kuna Rajaleidja ei suutnud leida psühholoogi, eripedagoogi. Samuti
linnalt eelarvest koolituse raha. Tugipersonali palgakulu jääk oli 13500 eurot. Kooli
eelarve võimaldas katta kooli põhivajadused.
3. J.Guljavin 2018.a. tegevusaruandest. Koolis õpib 94 õpilast. 20 eestikeelse õppekava
järgi, 71 keelekümbluse õppekava järgi ja 3 HEV õpilast. Indikatiivselt 53 õpilast elab
Narva-Jõesuu linnas, 22 Sillamäe linnas ja 18 Narva linnas. Kaugemalt sõitvate õpilaste
kasutada on koolibuss. Õpperuumideks on 9 tavaklassiruumi, spordisaal, muusikaklass,
tehnoloogia töökoda ja tüdrukute käsitööklass. Pärast tundide lõppu on õpilastel
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võimalik osaleda inglise keele ringis, vene kultuuriringis, robootikas, spordiringis ja
käsitööringis. Võimalik on ka kasutada Sinimäe alevikus asuvat noortetuba. Koolis töötas
18 õpetajat, ametikohti on 15. Jätkame koostööd Noored Kooli programmiga.
A.Pratkunasel on välja töötamisel kord, kuidas on võimalik toetada linna tööle asuvaid
noori õpetajaid.
J.Guljavin esitas tutvumiseks uue tunnijaotuskava projekti. Rääkides tulevast
õppeaastast esimese kooliastme üleminekust eestikeelsele õppele, peab kool tagama
õppekava uuendamise, õpetajate koolituse, vastavad õppematerjalid ja abiõpetajate
olemasolu eesti keele ja matemaatika tunnis.
Hoolekogu soovitas kooli võimalusi arutada järgmisel õppenõukogul. Samuti tuleb
korraldada tulevase esimese kooliastme lastevanematega koosolek.
J.Guljavin tutvustas uut Sinimäe Põhikooli hoolekogu moodustamise korda ja töökorda.
Korra põhiautoriks on A.Pratkunas. Kord põhineb Põhikooli ja Gümnaasiumiseadusele.
Hoolekogu moodustab Linnavalitsus igal oktoobril vajadusel värskendatud koosseisuga.
Kõlas ettepanek valida vilistlaste esindaja lastevanemate koosolekul ja jätta välja
võimalus hoolekogu liikmete volituste ennetähtaegsete lõppemiste kohta.
R.Treial viib 18.-21.02. läbi õpilaste seas küsitluse selgitamaks välja nende arvamuse
koduste tööde rohkuse kohta õppeaineti igas klassis.
J.Guljavin korraldab märtsi jooksul õpilaste seas rahuloluküsitluse, mis puudutab
võimalikult paljusid koolielu erinevaid tahke.

Koosolekut juhatas Žanna Belikova

Koosolekut protokollis Joel Guljavin

