
KOHTLA-JÄRVE TAMMIKU PÕHIKOOLI   

E-HOOLEKOGU ISTUNGI PROTOKOLL 1-5/2/2021  

 

Kohtla-Järve     03.11.2021         rakenduses Zoom 

Algus: 17:00                                                                                        Lõpp:  18:45 

Esimees: Olga Martynova 

Sekretär: Ludmilla Teperik                                                                                                                  

Võtsid osa: 8 liiget                                                                                                                                  

Puudusid: 3 liiget 

Kinnitatud päevakord:   

1. Tammiku Põhikooli õppeaasta tulemused. Ettekandja kooli direktor Valentina Kutuzova.  

2. Tammiku Põhikooli valmidus algavaks õppeaastaks: kaadrid, õppekeskkond. Ettekandja V. 

Kutuzova.  

3. Tammiku Põhikooli toitlustamise organiseerimine. Ettekandja V.Kutuzova.  

4. Digiõppepäevad. Ettekandja V.Kutuzova.                                                                                         

5.Tammiku Põhikooli õppekava üldosa muudatuste arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja 

L.Latt 

5. Muu 

1. Tammiku Põhikooli õppeaasta tulemused 

Direktor Valentina Kutuzova tutvustas Tammiku Põhikooli õppeaasta tulemusi. Ta rääkis, kuidas 

kool töötas ja millega lõppes õppeaasta. Ta rääkis sellest, mitu klassikomplekti on koolis ja 

missugust toetust  õpilastele pakutakse: keelekümblus, kus on üldine tugi ning tõhustatud tugi, 

tavaklassid, koduõpe, eriklassid. Räägiti  tehtud remonditöödest  (kooliruumide sanitaarremont, 

akende ja välisuste vahetamine, vaheseina paigaldamine, katuse osaline remont, panduse ja 

käsipuude valmistamine ja paigaldus, poiste tööõpetuse klassis elektritööde teostamine, 

psühholoogi kabineti remont).  

Direktor vastas küsimustele. 

Otsustati: 

1.1.Võtta informatsioon teadmiseks. 

Poolt – kõik kohalviibijad, vastu ja erapooletuid ei ole 

2. Tammiku Põhikooli valmidus algavaks õppeaastaks. 

 

Direktor  rääkis pedagoogide koostatud  ja  linna poolt toetatud projektidest: algklasside 

robootikaring, jõusaal, instrumentaalring, muinasjututeraapia.  

V. Kutuzova  rääkis uutest  töötajatest. 



Otsustati: 

1.1.Võtta informatsioon teadmiseks. 

Poolt – kõik kohalviibijad, vastu ja erapooletuid ei ole 

3. Tammiku Põhikooli toitlustamise organiseerimine.  

Direktor rääkis  kuidas  on organiseeritud toitlustamine: hommikusöök kõigile, lõunasöök pikas 

pikapäevarühmas, hajutamine. Rääkis ka sellest, et kui lastel on distantsõppe või käiakse 

ekskursioonil, antakse neile  kuivtoidu pakid, COVID-19 kontaktsed  klassid söövad tundide 

alguses. 

Otsustati: 

3.1.Võtta informatsioon teadmiseks. 

Poolt – kõik kohalviibijad, vastu ja erapooletuid ei ole 

4. Digiõppepäevad Tammiku Põhikoolis  

V. Kutuzova rääkis  koolis töötavast  digigrupist, kuhu kuuluvad L.Latt, S. Jurjev, N.Kuldmaa, 

I.Gritsinenko, õpetajad ja koolitöötajad.  Direktor andis teada kahest planeeritud digipäevast.  

Need on 25.veebruar (sellele eelneb  EV sünnipäev,  pärast algab koolivaheaeg)  ja 31.mail (sel 

päeval on 9.klasside   riigieksam). 

Otsustati: 

4.1.Võtta informatsioon teadmiseks. 

Poolt – kõik kohalviibijad, vastu ja erapooletuid ei ole 

5. Tammiku Põhikooli õppekava üldosa muudatuste arutamine ja arvamuse andmine. 

 L. Latt, õppealajuhataja, tutvustas  kuulajaid  töörühma poolt kinnitatud muudatustega õppekava 

üldosas. 

Seoses osalemisega pilootprojektis “Professionaalne eesti keele õpetaja põhikoolis” muutub 

tunnijaotusplaan 2021/2022 õa   1.a, 1.b, 2.a ja 2.c  klassides. 

Tunnijaotusplaaniga saab tutvuda kooli õppekavas Lisa 17. (juurde lisatud) 

 L.Latt tegi ettepaneku muudatused vastu võtta.  

Otsustati: 

5.1.Toetada  muudatused kooli õppekava üldosas (lisa nr 17). 

Poolt – kõik kohalviibijad, vastu ja erapooletuid ei ole 

6. Muu  

Kooli direktor  vastas  hoolekogu liikmete küsimustele.  

Esimees                                                           Protokollija 

Olga Martynova                                               Ludmilla Teperik 


