KOHTLA-JÄRVE TAMMIKU PÕHIKOOLI
HOOLEKOGU ISTUNGI PROTOKOLL nr 6

Kohtla-Järve

01.03.2017

Algus: 17.15
Lõpp: 19.00
Esimees: Jevgenia Pavlova
Sekretär: Jelena Gorbunova
Võtsid osa: Jevgenia Pavlova, Gennadi Bessan, Jelena Gorbunova, Tatjana
Bondarenko, Veera Rudtšenko, Natalja Slivinskaja, Anatoli Gorbunov ,Ingrid Aro,
Ludmilla Teperik.
Puudusid: Anželika Germ ,Oksana Karavanova, Riina Ivanova, Ilona
Maharramova.
Kutsutud Valentina Kutuzova – põhikooli direktor.
Kinnitatud päevakord:
1. Teenistusliku järelevalve läbiviimise tulemuste arutamine ja ettepanekute
tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis.
(ettekandja Valentina Kutuzova, kooli direktor)
2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogu tööplaan 2017.aastaks.
3. Eelmiste hoolekogude otsuste täitmisest.
1. Teenistusliku järelevalve läbiviimise tulemuste arutamine ja ettepanekute
tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis.
(ettekandja Valentina Kutuzova, kooli direktor)
Esimese punkti kandis ette kooli direktor Valentina Kutuzova. Kõikidele hoolekogu
liikmetele oli eelnevalt saadetud tutvumiseks teenistusliku järelevalve tõend. Oli räägitud
kuidas ja kelle poolt oli läbi viidud teenistusliku järelevalve kontroll Tammiku Põhikoolis.
Direktor põhjalikult kandis ette kontrolli tulemusi, pöörates tähelepanu kollektiivi töö
tugevatele külgedele ja samati valdkondadele, mis vajavad arendamist. Direktor rääkis,
et see dokument on läbi arutatud kooli õppenõukogu poolt ja tutvustas otsustega, mis
olid vastu võetud arutelu käigus.
Hoolekogu liikmed antud dokumendi arutasid läbi.
Otsustati:
1.1 . Informatsioon teenistusliku järelevalve kontrollist võtta teadmiseks

1.2 Nõustuda meetmetega, mis olid vastu võetud märkuste kõrvaldamiseks
õppenõukogu poolt
Otsuse poolt oli 9 hoolekogu liiget, vastu -0 ja erapooletuid- 0 .
2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogu tööplaan 2017.aastaks
Hoolekogu tööplaani koostamisest võtsid osa kõik koosolekul viibijad.
Küsimused puudutasid selliseid teemasid nagu toitlustamine koolis, andekate õpilaste
õppeprotsessi korraldamine, remonditööd ja kooli renoveerimine ja pidev töö uute
dokumentidega.
Kooli direktor Valentina Kutuzova vastas kõikidele küsimustele, mis tekkisid hoolekogu
liikmetel tööplaani arutelu käigus.
Otsustati:
2.1. kinnitada Tammiku Põhikooli hoolekogu tööplaan aastaks 2017. (juurde lisatud)
Hääletati: poolt – 9, vastu – 0, erapooletuid – 0.
3.Eelmiste hoolekogude otsuste täitmisest kandis ette Valentina Kutuzova, kooli direktor:
Protokolli nr, OTSUS
kuupäev

TÄITMINE,
dokumendi liik, number ja
kuupäev

Protokoll nr 1.1 .Nõustuda Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli
Uuendatud kooli
4,
põhimääruse § 3 ja § 19 muutmisega esitatud kujul. põhimäärus on kinnitatud
14.09.2016
Kohtla-Järve
Linnavalitsuse määrusega
nr 23 06.12.2016, kehtib
alates 10.12.2016.a
Kooli direktori käskkiri nr
2.1.Kiita heaks tunnijaotusplaan õppeaineti
1-3/21, 23.09.2016. p.II
väikeklassile esitatud kujul.(on juurde lisatud)
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:
13) Õpetus eriklassis – Hariduslike erivajadustega
õpilastele õppe paremaks korraldamiseks võib koolis
moodustada eri rühmi ja klasse, et luua vajalikud
tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik
tagada tavaklassis (PGS § 51). Õpilaste maksimaalne
arv eriklassis on väiksem kui üldklassis (vastavalt
erivajaduse spetsiifikale 4 kuni 12 õpilast), mis annab
õpetajale suurema võimaluse individuaalseks
lähenemiseks.

3.1. Kiita heaks Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli
lihtsustatud riiklikku õppekava .Toimetulekuõpe.
Protokoll nr 1.1 .Nõustuda Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli
5,
uuendatud kodukorraga esitatud kujul
25.10.2016

Kooli direktori käskkiri nr
1-3/21, 23.09.2016, p.I
Kooli direktori käskkiri nr
1-3/29, 26.10.2016.

Hääletati: poolt – 9, vastu – 0, erapooletuid – 0.
Jevgenia Pavlova
Esimees

Jelena Gorbunova
Sekretär

