KOHTLA-JÄRVE TAMMIKU PÕHIKOOL
ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

Kohtla-Järve

8. november 2018.a

Algus kell 14.15 ja lõpp kell 14.40
Juhataja: Valentina Kutuzova
Protokollija: Silva Gerassimov
Õppenõukogu koosolekust võtsid osa 51 liiget.
Puudusid 6 liiget.
Kinnitatud päevakord:
1. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli kodukorra muudatuste arutamine ja arvamuse
andmine.
2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja
arvamuse andmine.
1.Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli kodukorra muudatuste arutamine ja
arvamuse andmine.
Otsustati:
1.1.§ 2 Õppe- ja kasvatuskorraldus täiendatakse järgmiselt:
(1) Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil. Õppeaasta koosneb õppeja 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
1.2. § 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.
Hääletati: poolt - 51 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu
ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 4.
Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib direktor.
2.Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja
arvamuse andmine.
Otsustati:
2.1. Teha järgmised muudatused kooli õppekava üldosas:
2.1.1. p.4. Õppekorraldus - jätta välja väikeklassi tunnijaotusplaan, kuna
Toimetulekuõpe toimub kinnitatud ainekavade alusel.
2.1.2. 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/1RHMRMsIpZzP2MfNr7l6x4BxxAJQ9glste11SnmVk
d4k/edit?usp=sharing

2.1.3. p.9. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted,
tugiteenuste rakendamise kord – muuta täies mahus.
Hääletati: poolt oli 51 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0.
Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2, .
Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 24
lõige 3.
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu
ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 1.
Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja.
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