
ПРОТОКОЛ  № 3  

ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ТАММИКУСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА КОХТЛА - ЯРВЕ 

Кохтла-Ярве                                                                     28.08.2018г. 

Начало заседания: 17.15 

Конец заседания: 19.30 

Присутствуют члены попечительского совета: 9 человек 

Отсутствовали: 2 человека 

Приглашены: 

Валентина Михайловна  Кутузова, директор Таммикуской основной школы. 

Людмила Григорьевна Артемчук, Валентина Васильевна Ооль – учителя,  

Жанна Владимировна Кубинец - завуч Таммикуской основной школы. 

Утверждена следующая повестка дня: 

1. Итоги учебного года. 

2. Готовность школы к новому учебному году. Кадры, учебная    среда. 

3. Наполняемость классов и длинной группы продленного дня 

4. Успехи в работе маленького класса 

5. Пожарная безопасность 

 1. Успехи в работе маленького класса.  

Решение: 

1.1.Информацию принять к сведению. 

1.2. Одобрить проводимую по этому направлению работу. 

Голосовали за – единогласно 

 

2. Итоги учебного года. 

По этому вопросу  выступила с докладом  директор  ТРК  Валентина Кутузова. 

Было рассказано об итогах окончания 2017-2018 учебного года.  

Решение: 

2.1.Информацию принять к сведению. 



 

3. Готовность школы к новому учебному году. Кадры, учебная       среда 

Членами попечительского совета было принято решение обратится городское 

управление  по вопросу о ремонтных работах в школе и на ее территории. 

/необходим ремонт спортивного зала, туалетов, учебных кабинетов/. 

4. Наполняемость классов и длинной группы продленного дня 

По этому вопросу выступила с докладом директор ТРК Валентина Кутузова.  

Решение: 

1.1.Информацию принять к сведению. 

1.2.Провести организационную работу по четкому разделению посещающих ГПД и 
только питающихся за счет родителей. 

Голосовали за – единогласно 

 

5.Пожарная безопасность 

Директор ТРК Валентина Кутузова рассказала существующей в школе 

автоматической системе пожарной безопасности. Также рассказала о проводимых 

в школе уроках и тренировках по пожарной эвакуации. Заострила внимание, что 

безопасность – это приоритет школы. 

Решение: 

1.1.Информацию принять к сведению. 

Голосовали за – единогласно 

 

Председатель                                                                             Секретарь 

Юлия Соон                                                                             Елена Горбунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KOHTLA-JÄRVE TAMMIKU PÕHIKOOLI  

HOOLEKOGU ISTUNGI PROTOKOLL nr 3 

 

 

Kohtla-Järve         28.08.2018.a. 

 

Istungi algus: 17.15 

Istungi lõpp: 19.30 

 

Võtsid osa: Riina Ivanova, Ilona Maharramova, Marina Kostina, Ingrid Aro, Jelena 

Gorbunova, Ludmilla Teperik, Julija Soon, Jevgenia-Katarina Razgonjajeva ja Natalja 

Lagutkina 

Puudusid: Natalja Slivinskaja, Natalja Lagutkina, Olga Lumijõe 

Kutsutud: Valentina Kutuzova, Tammiku Põhikooli direktor, Liudmila Artemchuk ja 

Valentina Ool – õpetajad, kes töötavad vähese õpilaste arvuga eriklassides, Žanna Kubinets 

– Tammiku Põhikooli õppealajuhataja 

Kinnitatud päevakord: 

1.Õppeaasta tulemustest 

2.Koolivalmidus järgmiseks õppeaastaks. Kaadrid, õpikeskkond. 

3.Klasside ja pika pikapäevarühma täitumusest 

4.Õnnestumised väikeklassi töös 

5.Tuleohutusest 

 

1.Õnnestumised väikeklassi töös 

Ettekandega esines HEV koordinaator, Žanna Kubinets. Hoolekogu liikmetele tutvustati 

eriklasside täitumust. Oli põhjalikult räägitud õppeprogrammidest nendes klassides. Sõna 

võtsid Liudmila Artemchuk ja Valentina Ool, kes rääkisid, kuidas toimub õpetamine  välja 

töötatud eriprogrammide alusel. Räägiti väikeklassides õpivate õpilaste osalemisest 

klassivälistes üritustes. Erilist tähelepanu oli eraldatud nende laste sotsialiseerimise 

küsimusele, tehti ettepanek,  mõne tunnivõi klassivälise ürituse võiks läbi viia koos 

põhikooli õpilastega.                                                                                                                      

Hoolekogu liikmed külastasid õppekabinete, kus hakkavad õppima lapsed eriprogrammide 

alusel. Oli väljendatud ühine heakskiit ruumide valmidusest õppeprotsessiks. 

Otsustati: informatsioon teadmiseks võtta ja selles suunas toimuv töö heaks kiita 

Hääletati: poolt – 8, vastu-0, erapooletuid - 0 



2.Õppeaasta tulemustest  

Antud küsimuse kandis ette Tammiku Põhikooli direktor Valentina Kutuzova. Direktor 

rääkis 2017-2018.a õppeaasta lõpetamise tulemustest.  

Otsustati: informatsioon teadmiseks võtta 

3. Koolivalmidus järgmiseks õppeaastaks. Kaadrid, õpikeskkond. 

 

Ettekandega esines Tammiku Põhikooli direktor Valentina Kutuzova. 

1) Arvutiklassis vanade arvutide välja vahetamine uute vastu 

2) Räägiti suveperioodil koolihoones teostatud remonditöödest. Elektrisüsteemi 

remondist/vana peaelektrikaabli ja kilpide vahetamisest. Hoone soojussõlmes 

vahetati vee soojendamise seade uue vastu.  

Remonditud on spordikompleksi riietusruumid. Hoolekogu liikmete poolt oli vastu võetud 

otsus pöörduda linnavalitsuse poole koolis vajavate remonditööde küsimusega /on vaja 

remontida spordisaal, WC –ruumid ja klassid./ 

3) Kõik ametikohad on täidetud, on toimunud muudatused ametikohustustes. 

4) Teatati vastu võetud positiivsest otsusest, taastada traditsiooniline klassiväline üritus 

„Super“, milles osalevad vanemate klasside õpilased. See küsimus kerkis esile 

hoolekogu eelmisel kokkutulekul 01.veebruaril 2018.a. 

4. Klasside ja pika pikapäevarühma täitumusest 

Antud küsimusega esines Valentina Kutuzova, Tammiku Põhikooli direktor. Hoolekogu 

liikmetele põhjalikult tutvustati 1-te klasside täitumusest. 6-te klasside liitmise vajaduse 

põhjustest. Pika pikapäevarühma küsimuse arutelu käigus oli vastu võetud otsus: 

lastevanemate avalduses, et laps käiks pikas pikapäevarühmas täpselt märkida nädalapäevad, 

mil õpilane osaleb pikas pikapäevarühma töös. 

Antud informatsioon teadmiseks võtta 

Läbi viia organisatsiooniline töö õpilastega, kes osalevad pika pikapäevarühma töös ja nende 

õpilastega, kes saavad teise koolilõuna lastevanemate avalduse alusel. 

Hääletati: 8-poolt, erapiooletuid – 0, vastu-0 

5. Tuleohutusest 

Tammiku Põhikooli direktor, Valentina Kutuzova tutvustas kohalviibijatele koolis 

olemasolevat automaatset tuleohutussüsteemi. Samuti rääkis koolis läbi viidavatest 

tuleohutusalastest tundidest, evakuatsioonist ja treeningutest. Pööras tähelepanu sellele, et 

ohutus koolimajas on kooli prioriteet. 

Otsustati: antud informatsioon teadmiseks võtta 

Hääletati: 8-poolt, erapiooletuid – 0, vastu-0 



Julija Soon      Jelena Gorbunova 

Esimees      Sekretär 

 

 

 


