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Kinnitatud päevakord: 

 

1.  Tammiku Põhikooli  õppekava  muudatuste arutamine ja arvamuse andmine. 

2. Tammiku Põhikooli  uuendatud kodukorra arutamine ja arvamuse andmine 

3.  Täiendava õppetöö tulemused. 

4.  Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 2021/2022 õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste      

     arutamine. 

 

1. Tammiku Põhikooli  õppekava  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 

 

 

Üksmeelselt kiideti kõik muudatused heaks.  

Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor. 

 

 

2. Tammiku Põhikooli  uuendatud kodukorra arutamine ja arvamuse andmine 
• 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. 

Otsustati: 

2.1. Kiita heaks Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli uuendatud kodukord. 

 

Otsuse poolt  53  õppenõukogu liiget, vastu - 0, erapooletuid - 0. 

Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor. 

 

 3.Täiendava õppetöö tulemused.  



Otsustati:  

 

Viia üle järgmisesse klassi  5  õpilast.  

J… jätta suvetööle augustis. 

 

Otsuse poolt  53  õppenõukogu liiget, vastu - 0, erapooletuid - 0. 

Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib kooli õppealajuhataja. 

 

 

4.Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 2021/2022 õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste      

       arutamine. 
• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 6, 

mille kohaselt õppenõukogu õppeaasta lõpul arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli 

juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. 

        Otsustati: 

        4.1.Tammiku Põhikooli 2021/2022  õa õppe- ja kasvatustegevuse töö tunnistada heaks,  

               s.h. valdkonniti: 

eestvedamine ja juhtimine – hea 

personalijuhtimine – hea 

koostöö huvigruppidega – hea 

ressursside juhtimine – hea 

õppe- ja kasvatusprotsess – hea 

    4.2. Ettepanekud õppe- ja kasvatustöö parendamiseks järgmisel õppeaastal: 

1. Õpetajate kvalifikatsiooni tõstmine läbi kursuste: 

a)Eesti keele kursused kooli töötajatele, 

b)Meeskonnatöö korraldamine, 

c)Google Classroom kasutamine ainetundides. 

2. Metoodilise kuu raames kogemuste jagamine teiste koolidega linnas, maakonnas, Eestis 

3. Korraldada e-õppepäevad alates 2.klassist 

4. Kooli tasemetööd 2.-8. kl erinevates ainetes 

5. Loodusainete tugilaagri korraldamine 

6. Keelelaagri korraldamine 

7. Korraldada arutelu teemanädalate vormi muutmise osas (5.-8.kl) 

 5.klass  

 •1. teema: Digipööre 

 •6.klass 

 •1. teema: Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea 

 •2. teema: Minu kodu Eesti 

 •3. teema: Rohepööre 

 •7.klass 

 •1. teema: Õnnetus ei hüüa tulles     

 •2. teema: Ilu meie ümber      

 •8.klass  

 •1 teema: Väärtused ja kõlblus 
 

Otsuse poolt  53  liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0. 

Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor. 

 

 

Valentina Kutuzova                                                                    Silva Gerassimov 

Õppenõukogu juhataja                                                                Õppenõukogu sekretär 



 

 


