
KOHTLA-JÄRVE TAMMIKU PÕHIKOOLI 

HOOLEKOGU ISTUNGI PROTOKOLL nr 1-5/3/2022 

 

Kohtla-Järve 10.05.2022  

Algus: 17.00 

 Lõpp: 18.25 

Esimees: Tatjana Krutova  

Sekretär: Jelena Rodik 

Võtsid osa: 10 liiget  

Puudusid: 3 liiget 

Kutsutud: Valentina Kutuzova – põhikooli direktor, Ljudmilla Latt – põhikooli 

õppealajuhataja 

Kinnitatud päevakord: 

1. Suvised remonditööd. 

2. TPK puhke- ja keelelaagri töö. 

3. Andekate laste tunnustamine. 

4. Toitlustamise maksumusest alates 01.09.2022. a  

5. TPK hoolekogu tööplaani kinnitamine 2022. аastaks 

6. Kooli plaanid uueks õppeaastaks. 

1. Suvised remonditööd. 

Direktor V. Kutuzova teatas hoolekogu liikmetele suveks planeeritud remonditöödest- katuse 

remont, trepi remont ja sanitaarremont. 

Otsustati:  

1.1 Saadud info võtta teadmiseks. 

2. TPK puhke- ja keelelaagri töö. 

Direktor V. Kutuzova teatas hoolekogu liikmetele suvepuhkuse võimalustest kooli baasil.  

Kool pakub võimalust puhata : 

- puhkelaagris (50 õpilast, 6 päeva, maksumus 35.00 eur); 

- keelelaagris (20 õpilast, 4 päeva, lastevanemate arvelt 9.20 eur ); 

- teaduslaagris (10 õpilast, 4 päeva, maksumus 9.20 eur lastevanemate arvelt ). 

Otsustati: 



2.1 Saadud info võtta teadmiseks. 

3. Andekate laste tunnustamine. 

Õppealajuhataja L. Latt tutvustas hoolekogu liikmetele andekate laste tunnustamise  süsteemi: 

 - andekate laste väljasõitude korraldamine; 

 - abi stipendiumi taotluste vormistamisel; 

 - stend „Edu saladused“; 

 - rahalised auhinnad olümpiaadide võitjatele; 

 - info Stuudiumis. 

Otsustati: 

3.1 Saadud info võtta teadmiseks. 

4. Toitlustamise maksumusest alates 01.09.2022.a  

Direktor V. Kutuzova tegi ettepaneku muuta alates 01.09.2022 toitlustamise maksumus ja 

kehtestada järgmised hinnad: lõuna – 1.20 eur (kokkuhoid), lõuna pikapäevarühma õpilastele 

– 0.60 eur (lastevanemate arvelt).  

Otsustati: 

4.1 Alates 01.09.2022  muuta toitlustamise maksumus ja kehtestada uueks hinnaks: lõuna – 

1.20 eurot (koolilõuna eraldatud ja kokkuhoiatud raha arvelt), 

4.2. Alates 01.09.2022  kehtestada pikapäevarühmas käivate laste teise koolilõuna 

maksumuseks 0.60 eurot Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli lastevanemate arvelt. 

Hääletati: poolt – 10, vastu – 0, erapooletuid – 0.  

5. TPK hoolekogu plaani kinnitamine 2022. аastaks. 

Otsustati:  

5.1 Kinnitada Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogu tööplaan 2022. aastaks. 

Hääletati: poolt – 10, vastu – 0, erapooletuid – 0.  

6. Kooli plaanid uueks õppeaastaks. 

Direktor V. Kutuzova teatas hoolekogu liikmetele plaanid uueks õppeaastaks s.h. personali 

värbamisest.  

Otsustati:  

6.1 Saadud info võtta teadmiseks. 

 



 

Esimees                                                                                                          Protokollija 

Tatjana Krutova                                                                                             Jelena Rodik 

 

 

 

 

 

 

 


