
KOHTLA-JÄRVE  TAMMIKU PÕHIKOOL 
 
PROTOKOLL nr 6 
 
KOHTLA – JÄRVE                                                                            29.08.2016 
 
Õppenõukogu algus 10.00 ja lõpp 12.00 
Õppenõukogu koosoleku juhataja  Valentina Kutuzova 
Õppenõukogu koosolekust võtsid osa 54  liiget: 
 

Kinnitatud päevakord: 
1. Õppenõukogu sekretäri valimine 
2. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest 
3. Kooli  õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.  
4. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale 

ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. Uued 
eesmärgid 2016/17. õa. 

5. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2016/17.õa. 
6. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine. 

 
1.Õppenõukogu sekretäri valimine 
 
Otsustati: 
1.1 Valida Tammiku Põhikooli õppenõukogu sekretäriks L. K. 
Otsuse poolt oli  54  õppenõukogu liiget, vastu - 0    ja erapooletuid - 0 . 
Alus: HTM määrus nr  44  23.08.2010 (RT I 2010, 60, 409, RT I, 03.09.2013) § 5,lg 1 
 
2. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest 
 
Otsustati: 
2.1.Võtta informatsioon teadmiseks.  
Otsuse poolt oli  54  õppenõukogu liiget, vastu   ja erapooletuid   ei ole.  
 
3.Kooli  õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.  
 
Otsustati: 
3.1 Lisada kooli õppekava punkti 7.4. loominguliste tööde valikusse „Tehnoloogia ja 
innovatsioon“ 
Otsuse poolt oli  54  õppenõukogu liiget, vastu -0  ja erapooletuid- 0  .  
Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja.  
 
4. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale 
ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. Uued 
eesmärgid 2016/17. õa.  
 
Otsustati: 
4.1 Kinnitada metoodiline teema ja eesmärgid 2016/17. õa 
4.2 Toetada väikese liitklassi avamist  
 
Otsuse poolt oli   54  õppenõukogu liiget, vastu-0   ja erapooletuid -0  .  

https://www.riigiteataja.ee/akt/13351105


Õppenõukogu otsuse täitmist korraldavad ja kontrollivad õppealajuhataja ja HEV 
õpilaste õppe koordinaator . 
 
5. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2016/17.õa. 
 
Otsustati: 
5.1 Kinnitada Tammiku Põhikooli 2016/2017. õppeaasta üldtööplaan. 
 
Otsuse poolt oli  54 õppenõukogu liiget, vastu -0  ja erapooletuid -0.  
Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib direktor .  
Alus: HTM määrus nr  44 23.08.2010 (RT I 2010, 60, 409, RT I, 03.09.2013) § 2, p. 2 
 
6. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine 
 
Otsustati: 
6.1 Määrata välisriigist tulnud õpilasele A.G. õpingute jätkamiseks 8.c klass.  
Õppenõukogu otsuse täitmist korraldavad ja kontrollivad õppealajuhataja  ja HEV 
õpilaste õppe koordinaator . 
Otsuse poolt oli  54 õppenõukogu liiget, vastu -0   ja erapooletuid - 0 .  
 
Alus: HTM määrus nr  44 23.08.2010 (RT I 2010, 60, 409, RT I, 03.09.2013) § 4, p. 3 
 
Valentina Kutuzova                                             Ljudmila Kiir 
Õppenõukogu juhataja                                        Õppenõukogu sekretär 
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