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Koosoleku juhataja 

Hoolekogu esimees Anastassia Pavlova                                                  

 

Hoolekogu koosolekust osa võtnud ning koosolekust puudunud hoolekogu liikmete nimed 

 

             Ees-ja perekonnanimi Märge osalemise või puudumise kohta 

Jelena Netšajeva puudub 

Irina Anissimova kohal 

Anastasia Pavlova kohal 

Julia Ivanova puudub 

Marina Lyutynski kohal 

Kira Žigadlo kohal 

Olga Rõbatšenko kohal 

Vjatšeslav Šurõgin puudub 

German Kabantšuk kohal 

Viktoria Iljina puudub 

 

Koosolekule kutsutud isikute nimed 

Ees-ja perekonnanimi Märge isiku seotuse kohta 

menetlustoiminguga 

Jana Unt    Ahtme Kunstide Kooli direktor 

 

KINNITATUD PÄEVAKORD: 

Hoolekogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. 2020-21 õ.a AKK-i tegevuskava täitmise aruande heakskiitmine. 

2. 2020-21 õ.a Kohtla-Järve linnavalitsuse õpetajate päeva puhul tänukirja kandidaatide 

nimekirja  kinnitamine. 

3. Ahtme Kunstide Kooli direktori aruanne 2020.a majandustegevuse kohta. 

 

1. 2020-21 õ.a tegevuskava täitmise aruande heakskiitmine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus:  



-RT I 2007, 4, 19  Huvikooli seaduse §17 lg 3 p 2 kohaselt huvikooli hoolekogu kuulab ära 

huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle 

koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale. 
-Kohtla-Järve linnavalitsuse 15.märtsi 2016.a  määruse nr 7 „Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus“ 

§18 

lg 3 p 8 kohaselt huvikooli direktor esitab vähemalt üks kord aastas huvikooli tegevuse 

aruande huvikooli hoolekogule. 
       Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  

Kooli direktor Jana Unt tutvustas hoolekogule 2020-21 õ.a tegevuskava täitmise aruannet. 

2020-2021 õppeaasta motoks oli  „Traditsioonide säilitamine ja parima hariduse andmine 

uutes tingimustes“ Püüdsime kindlustada õpilastele kvaliteetse õppetegevuse suurenenud 

COVID-19 nakkusohu ajal. Täitsime kõik Terviseameti eeskirju, täitsime õppekava. 

Tunnid toimusid kontaktselt ja distantsil. Õpetajad esitasid 2 nädala tagant kaugtöö 

aruandeid. Kooli lõpetajad sooritasid lõpueksameid ja said lõputunnistusi.  
 

Vastuvõetud otsus: 

Kiita heaks 2020-21 õa tegevuskava täitmise aruanne.  

 

Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu     25. juuni 2021. a otsusega nr 1. 

Otsuse poolt oli 6  hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

2.    2020-21 õ.a aasta õpetaja ja aukirja kandidaatide  kinnitamine. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus:  

-Kohtla-Järve linnavalitsuse 15.märtsi 2016.a  määruse nr 7 „Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus“ 

§26 

p 14  kohaselt teha üksik küsimustes otsuseid. 
 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  

Kooli direktor Jana Unt tutvustas  hoolekogule Ahtme Kunstide Kooli õppenõukogu 17.juuni 

2021.a     otsust nr 4, mille alusel esitab õppenõukogu Õpetajate päeva puhul Kohtla-Järve 

Linnavalitsuse tänukirjale kandidaate:   

Irina Gaponova – aukirja saamise kandidaat; 

Darja Karhanina – aukirja saamise kandidaat; 

 

Irina Gaponova töötab vastutustundlikult Ahtme Kunstide Koolis 17 aastat, teda armastavad 

õpilased. Irina oskab solfedžot õpilastele hästi õpetada, kuigi see on väga keeruline aine. Tema 

õpilased näitavad häid tulemusi ülemineku -ja lõppeksamitel. 

Darja Karhanina on noor õpetaja Ahtme Kunstide Kolis, kes töötab  alles teist aastat. Tema 

õpilased  saavutasid 2020-21 õ.a. jooksul vaatamata pikale distantsõppele rahvusvahelistel 

konkurssidel  4 aukohta, tema töö oli vastutustundlik ja tulemuslik. Tema õpilane Anastassia 

Petrova, ainuke meie koolist,  osales omaloomingu konkursil „Väike laul suurele lavale“, mille 

korraldajaks oli Kohtla-Järve Gümnaasium. Darja õpilased said ühe kuldse ja 3 hõbeda medalit. 

 

Vastuvõetud otsus: 

Esitada Kohtla-Järve Linnavalitusele Õpetajate päeva puhul tänukirjale jäirgmised õpetajad: 

Irina Gaponova ja Darja Karhanina 

 

Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 25. juuni 2021. a otsusega nr 2. 

Otsuse poolt oli 6  hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 



3. Ahtme Kunstide Kooli direktori aruanne 2020.a majandustegevuse kohta. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus:  

Kohtla-Järve linnavalitsuse 15.märtsi 2016.a  määruse nr 7 „Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus“    

§18 

p. 8  kohaselt direktor esitab vähemalt üks kord aastas huvikooli tegevuse aruande huvikooli 

hoolekogule    

     ja linnavalitsusele või tema poolt volitatud ametiisikule. 

 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  

Kooli direktor Jana Unt tutvustas  hoolekogule Ahtme Kunstide Kooli 2020.a  majandustegevuse 

aruande ning tegi hoolekogule ettepanekut arutada majandustegevuse tulemusi ja teha 

ettepanekud kooli tegevuse paremaks muutmiseks. 

Vastuvõetud otsus: 

     Kiita heaks Ahtme Kunstide Kooli 2020.a majandusaruande, kiita heaks kooli projektitegevuse ja  

     huvihariduse toetuse kasutamise. 

 

Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu     25. juuni 2021. a otsusega nr 3. 

Otsuse poolt oli 6  hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

 

      

      Anastassia Pavlova                                                   Irina Anissimova     

      Hoolekogu esimees                                                                 Sekretär               


