
KOHTLA-JÄRVE TAMMIKU PÕHIKOOL 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr   5 

27.august 2020.a 

Kohtla-Järve 

Algus kell 10.00 ja lõpp kell 12.35    

Juhataja: Valentina Kutuzova 

Protokollija: Silva Gerassimov 
 
Õppenõukogu koosolekust võtsid osa   52  liiget. 

    
     Puudusid:  4  liiget. 
 

Kinnitatud päevakord: 
 

1. Õppenõukogu sekretäri valimised 
2. Täiendava õppetöö tulemused 
3. Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine. 
4. 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine. 
5. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine  
6. Õpilasele, kellel puudub haridust tõendav dokument, õpingute jätkamiseks 

klassi määramine 
7. Õppe- ja kasvatustegevuses  õpilaste turvalisusega seotud riskid  ja nende 

vältimise kavandamine 

 

1.  Õppenõukogu sekretäri valimised 2020/2021 õppeaastaks. 

Otsus:  
1.1.Õppenõukogu sekretärina jätkab Silva Gerassimov 
 
Poolt  –  52   liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0 

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

õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 5 lõige 1. 

 
2.  Täiendava õppetöö tulemused  
 
Otsus: 2.1.E.T. viia üle 9. klassi hindega “rahuldav” füüsikas ja J. M. viia üle 9. 
klassi hindega “puudulik” eesti keeles.  
Ettepaneku poolt  –  52   liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0. 

Alus: Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik 
õppekava“ § 22 lõige 8. 
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu 
ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1. 



Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppekava üldosa, p.8.6.  
Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja 
       
3.  Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine. 

Otsus:  

3.1.Kinnitada Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 2020/2021. õppeaasta ülesanded ja 

eesmärgid. Otsuse poolt – 52 liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0.                                                                                    

Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib direktor  

4. 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine 
 
Otsus: 4.1.Kinnitada Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 2020/2021. õppeaasta 

üldtööplaan.  

Otsuse poolt – 23 liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0.  

Alus: PGS § 70 lg 1, p1, HTM määrus nr 44 23.08.2010 (RT I 2010, 60, 409, RT I, 

03.09.2013) § 2, p. 2. 

Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib direktor  

 

5. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine 

Otsus:   

5.1. A. T. alustab õppetööd 6. klassis.  

Poolt –  52   liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0. 

Alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli 
õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 3. 
Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli 

vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 5 lõige 2. 

Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib direktor  

  6.  Õpilasele, kellel puudub haridust tõendav dokument, õpingute 
jätkamiseks klassi   määramine 

Otsus: 
6.1.G. K.   hakkab õppima 3 klassis.  
Poolt –  52  liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0. 

Alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli 
õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 4. 
Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli 
vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 5 
lõige 2. 

          Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib direktor  



 

7. Õppe- ja kasvatustegevuses  õpilaste turvalisusega seotud riskid  ja nende 
vältimise kavandamine 

7.1. Nõustuda meetmetega, mis on seotud õpilaste ja töötajate 

turvalisusega seoses koroonaviiruse leevikuga. 

Poolt –  52  liiget, vastu – 0, erapooletuid - 0. 

Alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli 
õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 10. 
Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib direktor 
 
 

Valentina Kutuzova                                             Silva Gerassimov 

Õppenõukogu juhataja                                        Õppenõukogu sekretär 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

  

 


