
KOHTLA-JÄRVE  TAMMIKU PÕHIKOOL 
 
PROTOKOLL nr 5 
 
KOHTLA – JÄRVE                                                                                       20.06.2016 
 
Õppenõukogu algus 10.00 ja lõpp 13.00 
Õppenõukogu koosoleku juhataja  Valentina Kutuzova 
Kutsutud 9. klassi õpilane ja tema ema. 
 
Õppenõukogu koosolekust võtsid osa 48 liiget, puudus 8 liiget.  
 
Kinnitatud päevakord: 

1. Täiendava õppetöö tulemused . 
2. Õpilase ... (nimi, perekonnanimi) klassikursust kordama jätmise otsustamine. 
3. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 2015/2016 õa  õppe- ja kasvatustegevuse 

tulemused. 
 
1.Täiendava õppetöö tulemused  
Otsustati: 
1.Üle viia järgmisse klassi ... (nimi, perekonnanimi) kahtedega  matemaatikas ja 
kirjanduses.  
Otsuse poolt oli  48 liiget, vastu – 0, erapooletuid – 0. 
Alus: Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppekava üldosa ( kinnitatud direktori  
31.08.2015 käskkkirjaga nr 110), p.8.6. 
Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja . 
 
2.Õpilase ...(nimi, perekonnanimi)  klassikursust kordama jätmise otsustamine. 
Otsustati: 
2.1.Jätta õpilane ...(nimi, perekonnanimi)  klassikursust kordama. 
Otsuse poolt oli  48 liiget, vastu – 0, erapooletuid – 0. 
Alus: Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppekava üldosa ( kinnitatud direktori  
31.08.2015 käskkkirjaga nr 110), p.8.6. 
Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja . 
 
 
3.Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 2015/2016 õa  õppe- ja kasvatustegevuse 
tulemused. 
Otsustati: 
3.1. Tammiku Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse  töö tunnistada heaks, s.h. 
valdkonniti: 

eestvedamine ja juhtimine - hea 
personalijuhtimine – väga hea  
koostöö huvigruppidega - hea  
ressurside juhtimine - hea  
õppe-ja kasvatusprotsess -  hea. 

3.2.Pöörata rohkem tähelepanu: 

 teadmiste kvaliteedile, eriti eesti keeles,  

 eesti keelele  ja ainete õpetamisele eesti keeles , 

 õpetajate eesti keele taseme tõstmisele 



 koolis eestikeelse keskkonna loomisele. 
   

3.3.Täiustada eesti keele õpetamise ja eesti keeles õpetatavate ainete 
koordinatsiooni tööd. Direktoril määrata Estika koordinaator. 
3.4. Õpetajatel erilist tähelepanu pöörata õpilaste individuaalstele huvidele, 
erivajadustele ja õpilaste motiveerimisele. 
3.5.Täiustada tööd täiendavate hariduslike teenuste osutamisele erivajadustega 
lastele. 

3.6.Kooli direktoril leida võimalused koolis kaasaegse õpikeskkonna täiustamiseks. 
3.7.Taotleda aktiivselt lisaraha ürituste korraldamiseks (IVOL, Haridus- ja  
Teadusministeerium, projektid  jne) 
 
Otsuse poolt –  48 liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0. 
Alus: HTM määrus nr  44 23.08.2010 (RT I 2010, 60, 409, RT I, 03.09.2013) § 2, p. 6 
 
Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor . 
 
Valentina Kutuzova                                             Ljudmila Kiir 
Õppenõukogu juhataja                                        Õppenõukogu sekretär 
 

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

