
 
 
 
KOHTLA-JÄRVE  TAMMIKU PÕHIKOOL 
 
PROTOKOLL nr  3 
 
KOHTLA-JÄRVE                                                                           09. 02. 2017 
 
Õppenõukogu algus 14.15 ja lõpp 15.00 
Õppenõukogu koosoleku juhataja  Valentina Kutuzova 
Õppenõukogu koosoleku protokollija: Ljudmila Kiir 
Õppenõukogu koosolekust võtsid osa 51 liiget 
 
Kinnitatud päevakord: 
 
1.Teenistusliku järelevalve läbiviimise tulemuste arutamine ja ettepanekute tegemine 
tarvilike meetmete rakendamiseks Kohtla-JärveTammiku Põhikoolis.                                                                                                                                     
2.Eelmiste õppenõukogude otsuste täitmisest.  

 
 
1.Teenistusliku järelevalve läbiviimise tulemuste arutamine ja ettepanekute 
tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis.  
 
Otsustati: 

1. Direktorile   
1.1.  Pöörata erilist tähelepanu õpetajate riigikeele valdamisele. 
1.2.  Esitada 01.09.2017a. Kohtla-Järve Linnavalitsusele aruanne õpetajate 

keeletaseme omandamisest. 
1.3.  Avalikustada kooli veebilehel teave eelseisva hoolekogu koosoleku kohta, 

informeerida hoolekogu vastuvõetud otsuste täitmistest (fikseerida hoolekogu 
koosolekute protokollides).  

Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib direktor.                      
 

2. Õppealajuhatajatele  
2.1.  Organiseerida õpetajatele kursused „Diferentseeritud lähenemine ning 

õppemeetodite ja töövormide varieerumisele tundides“.  
Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja.  
 
3. Õpetajatele ja tugispetsialistidele.   
3.1.  Kasutada tundides diferentseeritud lähenemist ning õppemeetodite ja 

töövormide varieerumist.  
3.2.  Täiustada riigikeeleoskust ja esitada kooli juhtkonnale kuni 28.08.2017.a. 

tunnistus vastava taseme omandamisest vastavalt ettekirjutusele. 
Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib direktor.  

 
Hääletati:  poolt oli 50 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid - 1. 

 
2.Eelmiste õppenõukogude otsuste täitmisest  

Protokolli 
nr, 
kuupäev 

OTSUS TÄITMINE,                           
dokumendi liik, number 
ja kuupäev 



Protokoll  
nr 1, 
23.09.2016 

1.1. Muuta Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 
põhimääruse § 3  ja lugeda see järgmiselt :                   
§ 3. Kooli asukoht ja tegutsemiskoht. Kooli asukoht on 
Ida-Virumaal Kohtla-Järve linnas. Kooli aadress on 
Puru tee 38, 31023 Kohtla-Järve. Kooli 
tegutsemiskohaks on Kooli asukoha aadressil asuvad 
Kooli hooned ja territoorium. 

1.2. Muuta Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 
põhimääruse § 19 ja lisada lg 5 ja 6 järgmises 
redaktsioonis :                                                                       
5) klasse põhiharidust omandavatele 
toimetulekuõppel olevatele õpilastele;                                        
6) klasse põhiharidust omandavatele õpilastele, 
kellele  nõustamiskomisjon on spetsiifilistest 
hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud 
õppida väikeklassis, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega 
või sõltuvushäiretega õpilastele; 

Uuendatud  kooli 
põhimäärus on 
kinnitatud Kohtla-Järve 
Linnavalitsuse 
määrusega nr 23 
06.12.2016, kehtib 
alates 10.12.2016.a 

 2.1.Kiita heaks tunnijaotusplaan  õppeaineti 
väikeklassi jaoks esitatud kujul.                                                                                                                                                     
2.2. Lisada tunnijaotusplaan  õppeaineti väikeklassi 
jaoks kooli õppekavasse alapunktina  4.1.4. 
Tunnijaotusplaan  õppeaineti väikeklassi jaoks                                                    
2.3. Kooli õppekava p. 9.2.3. lisada alapunkt 13 
järgmises redaktsioonis: 

Kooli direktori käskkiri nr 
1-3/21, 23.09.2016. p.II 

 3.1. Kiita heaks Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 
lihtsustatud riiklik  õppekava .Toimetulekuõpe. 

Kooli direktori käskkiri nr 
1-3/21, 23.09.2016, p.I 

Protokoll  
nr 2, 
18.10.2016 

1.1.Kiita heaks Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 
kodukord uues redaktsioonis koos parandustega. 
1.2.Esitada kodukorra viimane variant  kooli 
hoolekogule arvamuse avaldamiseks. 
 

Hoolekogu protokoll nr 
5, 25.10.2016.a. 
Kooli direktori käskkiri nr 
1-3/29, 26.10.2016 

 
Hääletati:  poolt oli 51 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid - 0. 

 
Valentina Kutuzova                                             Ljudmila Kiir 
Õppenõukogu juhataja                                        Õppenõukogu sekretär 

 


