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Kohtla-Järve         26.02.2019.a. 

 

Istungi algus: 17.00 

Istungi lõpp: 19.00 

 

Võtsid osa:  Ingrid Aro, Jelena Gorbunova, Ludmilla Teperik, Julija Soon, Jevgenia-

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

Ivanova. 

Puudus: Natalja Lagutkina, Riina Ivanova ja Elena Struzhya.  

Kutsutud:                                                                                                                                              
Valentina Kutuzova, Tammiku Põhikooli direktor 

Kinnitatud päevakord:  

1. TPK hoolekogu aseesimehe valimised. 

2. TPK konkursikomisjoni hoolekogu esindaja valimised. 

3. Informatsioon Kohtla-Järve Riigigümnaasiumist. 

4.Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  kodukorra muudatuste arutamine ja arvamuse 

andmine.  

5.Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja 

arvamuse andmine. 

6.Hoolekogu tööplaan 2019.aastaks                                                                                                               

7.Muu 

 
1. TPK hoolekogu aseesimehe valimised 

 

Esimese küsimusena kuulati kõikide hoolekogu liikmete arvamusi. 

Tehti ettepanek Tatjana Bondarenko kandidatuuri kasuks.  Tatjana Bondarenko on 

nõus. 

Otsustati: 

1.1. Valida Tammiku Põhikooli hoolekogu aseesimeheks Tatjana Bondarenko. 

 

Hääletati: poolt – 8, vastu – 0, erapooletuid – 0. Tatjana Bondarenko taandas ennast 

hääletamisel. 

 

2. TPK konkursikomisjoni hoolekogu esindaja valimised 

 

Teise küsimusena kuulati kõikide hoolekogu liikmete arvamusi. Tehti ettepanek valida 

Olga Ivanova. Olga  on nõus. 

 

Otsustati:  

2.1.Valida Tammiku Põhikooli konkursikomisjoni  liikmeks Olga Ivanova. 



 

Hääletati: poolt – 8, vastu – 0, erapooletuid – 0. Olga Ivanova taandas ennast 

hääletamisel. 

 

3. Informatsioon Kohtla-Järve Riigigümnaasiumist. 

Teatega esines Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli direktor. Oli esitatud informatsioon uue 
riigigümnaasiumi ehitamisest Kohtla-Järve linnas. Käis arutelu õpivõimalustest uues 
gümnaasiumis.                                                                                                                                        
Oli vastu võetud üksmeelne otsus:                                                                                                                             
3.1.Toetada linnas ühisriigigümnaasiumi rajamine, milles õpilased saavad õppida 
järgmiste modellide alusel:                                                                                                                    
100% eesti õppekeelega (eesti keelt kõnelevatele ja vene keelt kõnelevatele lastele, 
nendele,kes omavad vajaminevaid teadmisi);                                                                                   
60:40 – vene keelt kõnelevatele lastele;                                                                                              
3.2. Planeeriti järgmine hoolekogu istung kokku kutsuda 14.märtsil 2019.a. kohtumiseks 
Haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega (vajadusel kohtumise kuupäev võib 
muutuda). 

Hääletati üksmeelselt. 

4.Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  kodukorra muudatuste arutamine ja arvamuse 

andmine.  

Koolidirektor Valentina Kutuzova selgitas, mis vajab kodukorras muutmist ja miks. 

Muutmisettepanekud olid eelnevalt hoolekogu liikmetele tutvumiseks saadetud.   

Otsustati: 

4.1.§ 2 Õppe- ja kasvatuskorraldus  täiendatakse järgmiselt: 

(1) Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil. Õppeaasta koosneb õppe- 

ja eksamiperioodidest ning koolivaheaegadest. Koolivaheajad määrab haridus- ja 

teadusminister määrusega. 

(2) Õppeperioodides kokku on vähemalt 175 õppepäeva.  

(3) Õppeperiood jaotatakse kolmeks võrdseks osaks, mis nimetatakse 

trimestriteks. Iga uue õppeaasta trimestrite kuupäevi kinnitab kooli  direktor 

jooksva õppeaasta maikuus. 

            Jätkub § 2 

 

   4.2. § 7 Õpilase ja vanemate teavitamine muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:   

       (2) Õppeperioodi alguses teatab aineõpetaja õpilastele esitatavad nõuded nende 

teadmiste  ja   oskuste kohta ning nende kontrollimise aja ja vormi. 

 Ettepanek  pandi hääletusele. Ettepaneku  poolt oli 9 hoolekogu liiget, vastu 0, 

erapooletuid 0. 

 



5.Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja 
arvamuse andmine. 

Koolidirektor Valentina Kutuzova selgitas  kooli õppekava üldosas tehtavate muudatuste 

otstarbekust.  Muudatused  käsitlevad õppekorraldust ja liikumiskasvatust.   

Valentina Kutuzova selgitas, mis on muutunud hariduslike erivajadustega õpilaste 

õppekorralduses PGS. Muutunud on terminoloogia  ja õpilastele osutatavad 

tugimeetmed, siit ka vajadus  teha muudatused  kooli õppekavas.  

Muutmisettepanekud olid eelnevalt hoolekogu liikmetele tutvumiseks saadetud 

Otsustati:  

1.2. Teha järgmised muudatused kooli õppekava üldosas: 

p.4.     Õppekorraldus  - jätta välja väikeklassi tunnijaotusplaan.  

p.6.1.  Liikluskasvatus - lisada p.6.1.11 Liikluskasvatuse üldiseid teadmisi 

ja oskusi ohutuks liiklemiseks kujundatakse koolis klassiti ja aineti 

alljärgnevalt: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RHMRMsIpZzP2MfNr7l6x4BxxA

JQ9glste11SnmVkd4k/edit?usp=sharing 

 

p.9.  Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, 

tugiteenuste rakendamise kord – muuta täies mahus.   

 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 9 hoolekogu liiget, vastu  0, 

erapooletuid 0. 

      
6.Hoolekogu tööplaan 2019.aastaks 

Esines hoolekogu esimees Julia Soon. Sõna võtsid ja esitasid küsimusi Ingrid Aro 

ja Olga Ivanova. 

Otsustati: Kinnitada Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogu 2019.a. tööplaan 

(juurde lisatud)  

Hääletati: poolt – 9, vastu-0, erapooletuid - 0 

7.Muu 

Julija Soon      Jelena Gorbunova 

Esimees      Sekretär 
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