
KOHTLA-JÄRVE TAMMIKU PÕHIKOOLI 

HOOLEKOGU ISTUNGI PROTOKOLL nr 4 

 

Kohtla-Järve              14.09.2016 

        

Algus: 17.15                                                                                                                             

Lõpp:  19.30 

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, Ilona Mahharramova. 

Puudusid: Anželika Germ ,Oksana Karavanova, Riina Ivanova. 

Kutsutud Valentina Kutuzova – põhikooli direktor, Žanna Kubinets - kooli 

arendusjuht ja HEV õpilaste õpe koordinaator. 

Kinnitatud päevakord:  

1. Põhimääruse muutmise arutamine ja arvamuse andmine 

2. Kooli õppekava muutmise arutamine ja arvamuse andmine                      

3. Kohtla-Järve Tammiku  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava Toimetulekuõpe 

arutamine ja arvamuse andmine                      

4. TPK 2017.aasta eelarve projektist. 

5. Remonditööd koolis. 

6. Kooli juubelist. 

1.Põhimääruse muutmise arutamine ja arvamuse andmine 

Otsustati: 

1.1 .Nõustuda Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli põhimääruse § 3  ja § 19  muutmisega 

esitatud kujul. 

1.2.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. 

1.3. 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, kellel nõustamiskomisjon on 

spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, 

aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele;                                         

Otsuse poolt oli  10  hoolekogu liiget, vastu - 0  ja erapooletuid - 0.                                         

Hoolekogu otsuse täitmist korraldab direktor . 

2. Kooli õppekava muutmise arutamine ja arvamuse andmine                                                            

Otsustati: 

2.1.Kiita heaks tunnijaotusplaan  õppeaineti väikeklassi jaoks esitatud kujul.(vaata kooli 

õppekava)                                                                                                                                                     

2.2. Lisada tunnijaotusplaan  õppeaineti väikeklassi jaoks kooli õppekava sisse 

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. 

Otsuse poolt oli 10 hoolekogu liiget, vastu -0  ja erapooletuid- 0  .                                  

Hoolekogu otsuse täitmist korraldab direktor . 

3. Kohtla-Järve Tammiku  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava Toimetulekuõpe 

arutamine ja arvamuse andmine                     

Otsustati:                                                                                                                                                         

3.1. Kiita heaks Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli lihtsustatud riiklikku õppekava . 

Toimetulekuõpe( on juurde lisatud).                                                                                               

Otsuse poolt oli 10 hoolekogu liiget, vastu -0  ja erapooletuid- 0.                                   

Hoolekogu otsuse täitmist korraldab õppealajuhataja. 

4.TPK 2017.aasta eelarve projektist                                                                                                               

Otsustati:                                                                                                                                                         

4.1. Võtta informatsioon teadmiseks.                                                                                      

Otsuse poolt oli 10 hoolekogu liiget, vastu -0  ja erapooletuid- 0  .  

5.Remonditööd koolis. 

Otsustati:                                                                                                                                                         

4.1. Võtta informatsioon teadmiseks.                                                                                                              

Otsuse poolt oli 10 hoolekogu liiget, vastu -0  ja erapooletuid- 0  .  

6.Kooli juubelist  



Otsustati: 

6.1.Tammiku Põhikooli juubelile pühendatud kirjutiste seeria avaldamise kiita heaks   
Hääletati:poolt - 10, vastu - 0, erapooletuid - 0                                                                       
Hoolekogu otsuse täitmist korraldab direktor. 
 

Esimees                                                                                Sekretär   

Jevgenia Pavlova                                                                  Jelena Gorbunova                                     


