Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1

Kohtla-Järve

11.02.2016

Algus kell: 17.30
Lõpp kell: 20.15
Võtsid osa hoolekogu liikmed: Riina Ivanova, Jevgenia Pavlova, Gennadi Bessan, Jelena Gorbunova,
Anželika Germ, Tatjana Bondarenko, Veera Rudtšenko, Natalja Slivinskaja, Anatoli Gorbunov
Puudusid: Ingrid Aro, Ludmilla Teperik, Ilona Mahharramova, Oksana Karavanova
Kutsutud: Valentina Kutuzova, Tammiku Põhikooli direktor
Valentina Kutuzova tutvustas kohalviibijatele seadusandlust, mis puudutab hoolekogu tööd ja hoolekogu
liikmete koosseisu
Kinnitatud päevakord:
1. Tammiku Põhikooli hoolekogu esimehe valimised (edaspidi TPK)
2. TPK hoolekogu aseesimehe valimised
3. TPK hoolekogu sekretäri valimised
4. TPK konkursikomisjoni hoolekogu esindaja valimised
5. TPK 2012-2015.õppeaasta sisehindamise aruande arutamine ja arvamuste avaldamine
6. 2016.a. hoolekogu tööplaani koostamine
7. Kohtla-Järve linna 70.juubelisünnipäevast
8. Muu
1.Hoolekogu esimehe valimised
Esimese küsimusena kuulati kõikide hoolekogu liikmete ettepanekuid
Hoolekogu liikmed olid Jevgenia Pavlova kandidatuuri poolt
Otsustati: valida Tammiku Põhikooli hoolekogu esimeheks Jevgenia Pavlova
Hääletati: poolt – 8, vastu – 0, erapooletuid – 0. Jevgenia Pavlova taandas ennast hääletamisel .
2. Hoolekogu aseesimehe valimised
Teise küsimusena kuulati kõikide hoolekogu liikmete arvamusi
Tehti ettepanek Gennadi Bessani kandidatuuri kasuks.
Otsustati: valida Tammiku Põhikooli hoolekogu aseesimeheks Gennadi Bessan

Hääletati: poolt – 8, vastu – 0, erapooletuid – 0. Gennadi Bessan taandas ennast hääletamisel.

3. Hoolekogu sekretäri valimised
Kolmanda küsimusena kuulati kõikide hoolekogu liikmete arvamusi
Ettepanek oli kahe kandidatuuri kasuks – Jelena Gorbunova ja Anatoli Gorbunov
Otsustati: valida Tammiku Põhikooli hoolekogu sekretäriks Jelena Gorbunova
Hääletati: poolt – 8, vastu – 0, erapooletuid – 0. Jelena Gorbunova taandas ennast hääletamisel.
4. Tammiku Põhikooli konkursikomisjoni hoolekogu esindaja valimised
Kolmanda küsimusena kuulati kõikide hoolekogu liikmete arvamusi
Tehti ettepanek valida Natalja Slivinskaja. Natalja ei ole selle vastu.
Otsustati: valida Tammiku Põhikooli konkursikomisjoni liikmeks Natalja Slivinskaja
Hääletati: poolt – 8, vastu – 0, erapooletuid – 0. Natalja Slivinskaja taandas ennast hääletamisel.
5. TPK 2012-2015.õppeaasta sisehindamise aruande arutamine ja arvamuste avaldamine
Sisehindamise aruanne oli saadetud kõikidele hoolekogu liikmetele 10 päeva tagasi. Kooli direktor Valentina
Kutuzova lühidalt kommenteeris dokumendi sisu, peatus kooli töö tugevatel külgedel ja momentidel, mis
nõuavad erilist tähelepanu. Aruande tekst on juurde lisatud. Direktor vastas esitatud küsimustele.
Otsustati:
5.1. Tammiku Põhikooli 2012-2015.a. sisehindamise aruanne heaks kiita
5.2. Kasutada antud dokumendi andmeid kooli arengukava ja tööplaani koostamisel
5.3. Tammiku Põhikooli 2012-2015.a. sisehindamise aruanne saata informatsiooniks linnavalitsusele.
Hääletati: poolt - 9, vastu – 0, erapooletuid – 0.
6. Hoolekogu tööplaani koostamine 2016.aastaks
Hoolekogu tööplaani koostamisest võtsid osa kõik koosolekul viibijad.
Küsimused puudutasid selliseid teemasid nagu toitlustamine koolis, ruumide valgustus, koolihoone fassaadi
soojustamine, HEV õpilaste õppeprotsessi korraldamine, spetsialistide koostöö, remonditööd koolis ja pidev
töö uute dokumentidega.
Kooli direktor Valentina Kutuzova vastas kõikidele küsimustele, mis tekkisid hoolekogu liikmetel tööplaani
arutelu käigus.
Otsustati:
6.1. kinnitada Tammiku Põhikooli hoolekogu tööplaan aastaks 2016. (juurde lisatud)
Hääletati: poolt – 9, vastu – 0, erapooletuid – 0.

7. Kohtla-Järve linna 70-aastapäev
Informatsiooniga antud küsimusest sõna võttis Riina Ivanova, linnavolikogu esimees. Ta tutvustas meile
kõige suuremaid planeeritud üritusi, mis on pühendatud linna juubeli tähistamiseks ja kutsus kõiki aktiivselt
nendes osalema.
Otsustati:
7.1.Antud informatsioon võtta teadmiseks. Tammiku Põhikoolil aktiivselt osaleda kõikides linna
juubeliüritustes.
Hääletati: poolt – 9, vastu – 0, erapooletuid – 0.
8. Muu
Lapsevanemad tegid ettepaneku, et ülekoolilised lastevanemate koosolekud eraldi läbi viia algkool ja eraldi
5.-9.klassid, et mitmelapseliste perede vanematel oleks võimalus osaleda niialgkooli kui põhikooli
koosolekutel.
Otsustati:
8.1.administratsioonil kooli töö planeerimisel hoolekogu liikmete ettepanekud arvesse võtta
Hääletati: poolt – 9, vastu – 0, erapooletuid – 0

Esimees

Sekretär

Jevgenia Pavlova

Jelena Gorbunova

