
Haabersti Vene Gümnaasium 

Hoolekogu istungi protokoll 

 

Tallinn 25.06.2021.a nr 1-7/3 

Istungi algus kell 15.00, lõpp kell 16.15 

Istung toimus: Haabersti Vene Gümnaasium 

Istungit juhatas: Jüri Marinets 

Protokollis: GalinaVärinen 

Istungist võttis osa: 6 inimest – Jüri Marinets, GalinaVärinen, Jelena Malinina, Aljona 

Leokina,  Julia Rodionova, Anastassia Melnik, istungile oli kutsutud koolidirektor - Irina 

Antonjuk 

Puudusid: Vadim Averjanov, Dmitri Ševtšuk, Oleg Siljanov 

 

Päevakord: 

1. Kooli vara uuendamine, uuendatud keemia kabinetiga tutvumine. Kooli uuendused, 

muutused. 

2. Uue arengukava 2022-26 koostamine 

3. Küsimused hoolekogu aruteluks ja kooskõlastamiseks 

 

1. Direktor näitas hoolekogu liikmetele, mis muutused toimusid koolihoones 

viimasel ajal: koolis on  täiesti renoveeritud ja kaasaegselt varustatud keemia 

kabinet. 2. korrusel on ehitatud uus teraapiatuba. On ostetud uus mööbel - 

õppekapslid, mida tulevikus on plaanis kasutada koridoris. 2. korrusel on pandud 

kahele inimesele avatud suhtlemisruum. Direktor teavitas ka hoolekogu sellest, et 

Tallinna Linnavalitsusele on esitatud taotlus palvega toetada meie kooli soovi 

paigaldada kooli territooriumile moodulmaja, kus oleksid õpperuumid keeleõpeks 

või väiksema täituvusega klassidele.  

● Tegeleme hetkel ostumenetlusega, et kooli õuealal oleksid  õuesõppe 

klassid. Tallinna Haridusamet palus koostada taotlust ja loodame saada ka 

finantseerimist. 

● Direktor tutvustas ka hoolekogule sellest, et alates septembrist 2021 

põhikooli õpetajatel on vähenenud töökoormus: 23 tundi 24 tunni asemel. 

See direktori otsus võimaldab õpetajate palka tõsta. Teavitamiseks oli 

antud informatsioon, mis on seotud klasside täituvusega.  

● Direktor meenutas, et kehtivate normide järgi põhikooli klassides peab 

olema 24 õpilast. Kui õpilaste arv on suurem, siis tuleb seda hoolekoguga 

kooskõlastada. Sel aastal on toimunud mõned muutused: Tallinna 

Haridusamet palub esitada andmeid varem – 27. augustiks. Siis sel aastal 

ka hoolekogu peab varem kokku saama ja klasside komplekteerimist 

kooskõlastama. 

 



Kuulati: 

J.Marinets, J.Rodionova – avaldasid arvamusi, et põhikoolis ühes klassis ei peaks 

õppima rohkem kui 30 õpilast. Õpetajatel on raske efektiivselt õppeprotsessi 

korraldada ning individuaalset lähenemist tagada. 

A.Leokina, G.Värinen – pooldasid vanemate arvamust, sest klassis õpilaste arvuga 24-

26 õpilast õpetajate töö muutub tulemuslikumaks. Sellest võidab iga õpilane, sh Hev-

õpilane, kellele on vaja tunnis suuremat tähelepanu ja toetust anda. 

 

  Otsustati: 

Kinnitada olemasolevad  klassikomplektid õpilaste arvuga seisuga 06.2021. Alates 01. 

09. 2021 komplekteerida  põhikooli klassid  õpilaste arvuga mitte rohkem kui 30 

õpilast ühes klassis. Võimalusel, järgida Haridusministeeriumi poolt antud üldnormi – 

põhikoolis 24 õpilast ühes klassikomplektis. Kõik eelnimetatud hoolekogu liikmed 

olid selle poolt.(6 inimest). 

 

2. Uue 2022-26 arengukava  koostamine 

G.Värinen teavitas hoolekogu sellest, et kool tegeleb uue 2022-26 arengukava 

koostamisega. Oodatakse ka hoolekogu aktiivset osalemist. ,  

Pakuti: 

G.Värinen: augustis 2021 hoolekogu liikmetele saadetakse SWOT analüüsi vorm 

palvega avaldada oma arvamus kooli arengu tugevustest, nõrkustest, võimalustest ja 

võimalikest riskidest. Arutada saadud tulemusi lähimal istungil ja edastada kokkuvõte 

ning nõuanded juhtkonnale. 

 

3. Muu 

Kuulati: 

1. Kooli juhtkonnale oli esitatud 3.D eriklassi õpilase lapsevanema avaldus palvega üle 

viia tema lapse järgmisel aastal 4.A tavaklassi. Õppeaasta lõpus selles klassis on 31 

õpilast. 

● J.Marinets arvas, et ta ei soovitaks seda teha, sest siis hakkab klassis õppima 32 

õpilast.  

● J.Rodionova, J.Malinina, A.Melnik pooldasid hoolekogu esimehe arvamust. 

A.Melnik, õpilasomavalitsuse esindaja poolt oli toodud tema koolielu näide, 

kui raske on õppida ühes ruumis, kus ühekorraga klassis õpib nii palju õpilasi. 

● J.Marinets: kiita õpetajaid hea töö eest. Need on füüsika õpetaja Irina Boženok 

ja eesti keele õpetaja Iraida Übius.  

2. J.Marinets, J.Rodionova – ettepanek: teha film õpetaja tööst ja näidata seal, kuidas 

saab teha koostööd  lapsevanematega ning tõsta õpetaja eriala mainet. 

3. Räägiti ka distantsõppest, veebitundidest. Direktor ütles, et eelmisel õppeaastal oli 

tehtud veebitundide statistika, mille alusel õpetajatele olid antud nõuanded 

veebitundide korraldamiseks. See küsimus on juhtkonna erikontrolli all. A.Melnik: 

palve mõnele õpetajale – selgemalt ülesandeid kirjeldada. 



Direktor informeeris hoolekogu liikmeid, et õpetajad, kes oma ainekava raames andsid 

50% tundidest on-line vormis, said lisatasu ja juunikuu palgaga saavad ka 

klassijuhatajad preemia. 

4. Direktor teavitas hoolekogu sellest, et järgmisel õppeaastal kool jätkab 

hübriidõppimist - tööd režiimis 4+1, mis tähendab 4 päeva kontaktset õpet ja 1 

õppepäev on distantsõpe. Hoolekogu oli ka informeeritud sellest, et kool pakkus 

õpilastele, kes tulid teistest riikidest tuge eesti keele õppimisel. Selleks nendele oli 

lisatud üks eesti keele tund. Vajadusel, see töö jätkub ka järgmisel aastal.  

 

Otsustati: 

3.1 Mitte kooskõlastada tulevase 4.A klassi õpilaste arvu suurendamist. Kõik 

eelnimetatud hoolekogu liikmed olid selle poolt. (6 inimest). 

 

 

 

Hoolekogu esimees:                                                             Protokollija:  

J.Marinets       G. Värinen  

         

 

 


