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Juhataja: Valentina Kutuzova 

Protokollija: Silva Gerassimov  

Õppenõukogu koosolekul  osalesid hoolekogu liikmed. 

Õppenõukogu koosolekust võttis osa  56 liiget. 

   
 

 

Ei osalenud 2    liiget  

Kinnitatud päevakord:  

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

2.Tammiku Põhikooli kodukorra  muudatuste arutamine ja arvamuse andmine.  

  

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

Alus: 

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2, mille kohaselt kooli õppekava ja 

selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli 

õppenõukogule. 

 Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ 

§ 24 lõige 3, mille kohaselt muudatused kooli õppekavas esitatakse enne kehtestamist 

arvamuse avaldamiseks kooli õppenõukogule. 

 Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu 

ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab 

arvamuse kooli õppekava ja selle muudatuste kohta. 

Otsus: 1.Teha järgmised muudatused kooli õppekava üldosas: 

1.1.Kooli õppekava p.4.5.2. juurde vormistada lisa 15  „Teemanädalate 

läbiviimise juhend“. 

1.2.Täiendada õppekava p.9.3 ja nimetada see ümber „Koduõppe 

korraldamine“. 

1.3.Muuta p.12.7 sõnastust: sõna  töökava asendada sõnaga ainekaardid. 

 



Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja 

Ettepaneku poolt -  56, vastu – ei olnud, ei osalenud hääletamises 0 õppenõukogu liiget.  

2. Tammiku Põhikooli kodukorra  muudatuste arutamine ja arvamuse andmine. 

Alus: 

 Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja 

töökord” § 2 punkt 4, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli 

kodukorra ja nende muudatuste kohta 

Otsus:  

1. Nõustuda ettepanekuga ja lisada kodukorrale lisana nr 1 “E-õppe korraldamise ja 

läbiviimise kord distantsõppe ajal Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis” 

Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja 

 

Ettepaneku poolt -   56, vastu – ei olnud, ei osalenud hääletamises 0  õppenõukogu liiget. 

 

Valentina Kutuzova                                                                        Silva Gerassimov 

õppenõukogu juhataja                õppenõukogu sekretär 

 

 

 

 

 


