
KOHTLA-JÄRVE TAMMIKU PÕHIKOOLI 

HOOLEKOGU ISTUNGI PROTOKOLL nr 1-5/1/2023 

 

 

Kohtla-Järve 16.02.2023  

Algus: 17:30 

Lõpp: 18:30 

Esimees: Tatjana Krutova  

Sekretär: Jelena Rodik 

Võtsid osa: 9 liiget  

Puudusid: 4 liiget 

Kutsutud: Ljudmilla Latt – põhikooli direktor, Valentina Kutuzova – põhikooli arendusjuht, 
Žanna Kubinets – HEV-õpilaste koordineerija 

 

Kinnitatud päevakord: 

1. Hoolekogu tööplaani arutelu ja kinnitamine 2023. aastaks. Ettekandaja – Tatjana Krutova, 

hoolekogu esimees 

2. TPK õppekava üldosa muudatused. Ettekandja – Žanna Kubinets, HEV-õpilaste 

koordineerija. 
3. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste 
õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks avaliku korraldatava konkursi 
läbiviimise kord. Ettekandja – Valentina Kutuzova, arendusjuht 

4. Kooli toitlustamine. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor 

5. Muu 

 

1.Hoolekogu tööplaani arutelu ja kinnitamine 2023. aastaks 

 Ettekandaja – Tatjana Krutova, hoolekogu esimees 

Tatjana Krutova tutvustas hoolekogu liikmetele tööplaani 2023. aastaks. 

Otsustati:  

1.1 Kinnitada hoolekogu tööplaan 2023. aastaks. 
Poolt – kõik kohalviibijad, vastu ja erapooletuid ei ole 

 

2. TPK õppekava üldosa muudatused  

Ettekandja – Žanna Kubinets, HEV-õpilaste koordineerija 

Žanna Kubinets teatas muudatused, et kuna mõned mõisted õppekavas on juba aegunud, oli 
vaja muudatused teha ja lühidalt kommenteeris neid. 

Otsustati:  

2.1 Saadud info võtta teadmiseks. 



Poolt – kõik kohalviibijad, vastu ja erapooletuid ei ole 

 

3. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning 
teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks avaliku 
korraldatava konkursi läbiviimise kord 

Ettekandja – Valentina Kutuzova, arendusjuht 

Valentina Kutuzova tutvustas hoolekogule TPK ametikohtade täitmiseks avaliku korraldatava 
konkursi läbiviimise korra. 

Otsustati:  

3.1 Saadud info võtta teadmiseks. 
Poolt – kõik kohalviibijad, vastu ja erapooletuid ei ole 

 

4. Kooli toitlustamine 

Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor 
Direktor informeeris, et alates 01.01.2023 kuni käesoleva õppeaasta lõpuni  lõuna maksumus 

on 1.20 eur,  lõuna pikapäevarühma õpilastele – 0.60 eur (lastevanemate arvelt).  

Otsustati:  

4.1 Saadud info võtta teadmiseks. 
Poolt – kõik kohalviibijad, vastu ja erapooletuid ei ole 

 

5. Muu 

L. Latt vastas hoolekogu liikmete küsimustele. 

 

 

Esimees         Protokollija 

Tatjana Krutova        Jelena Rodik 

 

 

 


