
KOHTLA-JÄRVE TAMMIKU PÕHIKOOL 

E-ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 5 

 

Kohtla-Järve                                                                                                           24.03.2021 

 

Õppenõukogu koololeku  algus   14.30   

Õppenõukogu koololeku  lõpp  15.15 

Õppenõukogu koosoleku juhataja: Valentina Kutuzova 

Õppenõukogu koosoleku  sekretär: Silva Gerassimov 

Õppenõukogu liikmete teavitamise kuupäev: 15.03.2021 

Õppenõukogu liikmete teavitamise viis: nimi.perenimi@tammiku.edu.ee 

Õppenõukogu liikmetele saadetud  vajalikud materjalid: 

1. Päevakord 

2. Arengukava ja õppekava  muudatusettepanekud   

Õppenõukogu koosolekust võttis osa  52  liiget, ei osalenud  5   liiget.  

Päevakord: 

1. Tammiku Põhikooli õppekava üldosa muudatuste arutamine ja arvamuse andmine  

2. Tammiku Põhikooli ainekavade (muusika, loodusõpetus, kehaline kasvatus) muudatuste 

arutamine ja arvamuse andmine .   

3. Tammiku Põhikooli arengukava muudatuste arutamine ja arvamuse andmine.  

1. Tammiku Põhikooli õppekava üldosa muudatuste arutamine ja arvamuse andmine 

(Hindamine).   

Otsustati: 

1.1.Teha järgmised muudatused kooli õppekava üldosas: 

1. Õppekava üldosasse lisada p 8.2  Kujundav hindamine  koos selgitustega  

2. p 8.4 Hindamise kord lisada eelpool nimetatud muudatused (p. 8.4.7 ja p. 8.4.9) 

3. Lisada hindamistabel  (p.8.4.12) 

4. Lisada kehalise kasvatuse hindamise muudatused  (p.8.4.13 ) 

5. p.8.7  lisada Põhikooli lõpetamise erisused 2020/21õa   



6. õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise korra muudatused (p 8.8.7) 

1.2. Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja. 

Hääletati: 

poolt oli 52  õppenõukogu liiget, vastu  0   ja erapooletuid  0 

Alus:  

PGS § 17 lõige 2, 

VV 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 24 lõige 3,  

HTM 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 1. 

2. Tammiku Põhikooli ainekavade (muusika, loodusõpetus, kehaline kasvatus) 

muudatuste arutamine ja arvamuse andmine 

Otsustati: 

2.1.Teha muudatused kooli ainekavades. 

2.2. Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja 

Ettepaneku  poolt oli 52  õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.  

 

Alus:  

PGS § 17 lõige 2, 

VV 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 24 lõige 3,  

HTM 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 1. 

  

3.Tammiku Põhikooli arengukava muudatuste arutamine ja arvamuse andmine.  

Zanna Kubinets, arendusjuht,  selgitas kuulajatele, millised muudatused kooli arengukavas  on  

vajalikud. Kõneleja  tegi ettepaneku täiendada kooli  arengukava 2016-2022 lõikes  4.5 Õppe- ja 

kasvatusprotsess  (eesmärgid ja tegevuse põhisuunad) vastavalt õppenõukogu liikmetele 

saadetud materjalidele. 

 

Otsustati: 

3.1 Kiita heaks Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli arengukava 2016-2022 muudatused lõikes 4.5. 

Õppe- ja kasvatusprotsess , osa „Eesmärgid ja tegevuse põhisuunad“(juurde lisatud). 

Otsuse poolt oli  52  õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid  0. 

  

Alus: PGS § 67 lõige 2, 

HTM 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 1. 

 

Valentina Kutuzova                                                                        Silva Gerassimov 

õppenõukogu juhataja                õppenõukogu sekretär 



 

 


