
KOHTLA-JÄRVE TAMMIKU PÕHIKOOLI  

HOOLEKOGU ISTUNGI PROTOKOLL nr 5 

 

 

Kohtla-Järve         12.03.2019.a. 

 

Istungi algus: 18.30 

Istungi lõpp: 21.00 

 

Võtsid osa: Riina Ivanova, Ingrid Aro, Jelena Gorbunova, Ludmilla Teperik, Julija Soon, 

Jevgenia-Katarina Razgonjajeva, Olga Lumijõe, Tatjana Bondarenko, Viktoria Ivanova,  

Olga Ivanova ja Elena Struzhya. 

Puudus: Natalja Lagutkina  

Kutsutud:  

Ülle Matsin – Kohtla-Järve Riigigümnaasiumi direktori k.t.                                                                             

Hendrik Agur  – HTM esindaja,                                                                                                                 

Valentina Kutuzova, Tammiku Põhikooli direktor,                                                                                    

8.-9. klasside õpilaste lastevanemate esindajad.  

Kinnitatud järgmine päevakord: 

1.Uue Kohtla-Järve Riigigümnaasiumi avamisest ja selles õpetamise võimaluste arutamine       

2.Aruanne Tammiku Põhikooli söökla külastamisest hoolekogu liikmete poolt                                    

3.Muu 

1.Uue Kohtla-Järve Riigigümnaasiumi avamisest ja selles õpetamise võimaluste arutamine.  

Selle küsimuse arutelu alustasid Ülle Matsin ja Hendrik Agur. Nad rääkisid uue Kohtla-Järve 

Riigigümnaasiumi avamisest. Põhjalikult räägiti riigigümnaasiumis planeeritavatest õpetatavatest 

suundadest. Arutati teistest gümnaasiumidest tulnud õpilaste edaspidist õpetamist. Külalised 

jagasid tulevasi plaane riigigümnaasiumis õpilaste riigikeele õpetamise parandamiseks. 

Küsimusi esitasid: Valentina Kutuzova, Jelena Gorbunova, Riina Ivanova, Ludmilla Teperik ja 

õpilaste vanemad. 

Vestluse üldine tulemus: Kohtla-Järve Riigigümnaasiumi põhiline ülesanne on – soodne 

ümbritsev keskkond, individuaalne suhtumine ja abi osutamine, õpilaste huvitatus ja head 

teadmised, et koolilõpetajad tulevikus võiksid kõrgkoolidesse sisse astuda ja õppida riigikeeles. 

Informatsioon on teadmiseks võetud. 

2.Aruanne Tammiku Põhikooli söökla külastamisest hoolekogu liikmete poolt 

Antud küsimusega esines hoolekogu esimees Julija Soon. Ta rääkis Tammiku Põhikooli söökla 

külastamisest. Koolisööklat külastasid Julija Soon ja Elena Struzhya. 

Erilist tähelepanu oli pööratud: 



-kokade töövälimusele; 

-toiduainete säilitamisele; 

-ruumide puhtusele /söökla ja köök/; 

-variantidele roogade menüüs; 

-toidu serveerimisele ja ette kandmisele. 

Mingeid rikkumisi ei olnud tuvastatud. Hoolekogu liikmete poolt oli vastu võetud järgmine otsus 

- Tammiku Põhikooli koolisööklas tehakse tööd väga kõrgel tasemel.                                                     

Kooli direktor, Valentina Kutuzova, rääkis sellest, et kooli sööklasse on täiendavalt tellitud 

sööginõud. Antud momendil käib köögis vana katla vahetus uue vastu. 

Informatsioon on teadmiseks võetud. 

3.Muu 

Hoolekogu liikmed arutasid „100 tamme pargis“ edasise töö käiku. Selle küsimusega esines   

hoolekogu liige Riina Ivanova ja Tammiku Põhikooli direktor  Valentina Kutuzova.  

Rääkisid peale talve lõppemist säilinud tammeistikute kontrollimise vajadusest. Hukkunud 

taimede välja vahetamise võimalustest uute vastu. Samuti arutati küsimust edaspidisest pargi 

hooldusest. 

Informatsioon on teadmiseks võetud. 

 

Julija Soon      Jelena Gorbunova 

Esimees      Sekretär 

 

 

 

 


