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Kinnitatud päevakord: 
 

1. Täiendava õppetöö tulemused.                                                                                                    

2. Põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuste väljastamine.                                                                   

3. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 2017/2018 õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemused 

 
 1.Täiendava õppetöö tulemused. 

Otsustati:  

1.1.Viia üle järgmisesse klassi  5  õpilast. 
 

Otsuse poolt hääletas 52  õppenõukogu liiget, vastu - 0, erapooletuid - 0. 
 
Alus: Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppekava üldosa, p.8.6.9.                                                                                      

Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja.                                     

Otsus jõustub selle vastuvõtmisel. 

  
2. Põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuste väljastamine. 
 

Otsustati: 

2.1.Väljastada põhikooli lõputunnistused 57 õpilasele.  

2.2.Koolist välja heita V. S. 

2.3.Väljastada põhikooli lõputunnistus  kiitusega ja kiituskirjaga „Väga hea õppimise 

eest“ tunnustada 8 õpilast. 

2.4.Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“  tunnustada   32  
õpilast. 
 
Otsuse poolt hääletas 52 õppenõukogu liiget, vastu - 0, erapooletuid - 0. 
Otsus jõustub selle vastuvõtmisel.                                                                                     
Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib direktor.  
 



Alus: PGS § 9, lg.2., 

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppekava üldosa ( kinnitatud direktori 31.08.2015 

käskkirjaga nr 110), p.8.6 ja 8.7.,                                                                                                                             

Õpilaste tunnustamise tingimised ja kord, RT I 2010, 56, 364. 

 

 

3. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 2018/2019 õa õppe- ja kasvatustegevuse 
tulemused 
 
Otsustati: 
 
        1.1.Tammiku Põhikooli 2018/2019  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 

 

1.2. Rohkem pöörata tähelepanu: 

 tööle lastevanematega, uutele metoodikatele ja tendentsidele 

 õpilaste ja pedagoogide digikompetentside  arendamisele. 

 laiendada temaatilist õpet - 6.,7., 8. klassides (ainetevaheline lõiming). 

 jätkata metoodilise kuu korraldamist.  

 õpilaste ja pedagoogide eesti keele omandamisele 

 optimeerida tunniplaan 1.09.2019 

 ainesektsioonide koostööle eesti keeleainesektsiooniga 

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

Alus: HTM määrus nr 44 23.08.2010 (RT I 2010, 60, 409, RT I, 03.09.2013) § 2, p. 6 

Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib direktor.  
 

 

Valentina Kutuzova                                                                    Silva Gerassimov 

Õppenõukogu juhataja                                                                Õppenõukogu sekretär 

 

 


