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TALLINNA LÄÄNEMERE GÜMNAASIUMI 

ÕPPENÕUKOGU 
 

 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Tallinn  11. juuni 2018 nr 1-7/6 

 

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 08.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 10.15 

Õppenõukogu koosoleku juhataja: Deniss Presnetsov 

Õppenõukogu koosoleku protokollija: Aleksandra Larionova 

Õppenõukogu koosolekust võtsid osa: 77 inimest  

 

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete 

nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetusega.  

 

 ees- ja perekonnanimi märge osalemise või puudumise kohta  

1 Aboimova, Natalja kohal 

2 Andrejenko, Rimma kohal 

3 Andrejeva, Irina puudub 

4 Baum-Valgma, Tatjana puudub 

5 Beljajeva, Jelena kohal 

6 Butuzova, Svetlana puudub 

7 Djomina, Daria puudub 

8 Dotsenko, Yanina kohal 

9 Filippova, Ljudmila kohal 

10 Grigorjeva, Natalja puudub 

11 Grigorjeva, Tatjana puudub 

12 Gulina, Tatjana kohal 

13 Hassanova, Natalja kohal 

14 Holina, Anna kohal 

15 Ilijenko, Larissa kohal 

16 Iljina, Irina kohal 

17 Ilyuchenko, Jelena kohal 

18 Ivaškiva, Natalia kohal 

19 Jarotskaja, Galina puudub 

20 Jelistratova, Alevtina kohal 
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21 Kablutško, Natalja kohal 

22 Kapustina, Ljudmila kohal 

23 Karavajeva, Tatjana kohal 

24 Klinduhhova, Jelena puudub 

25 Kokina, Oksana kohal 

26 Korabljova, Irina kohal 

27 Krivenko, Ljudmilla kohal 

28 Kurm,Lily puudub 

29 Ladõgina, Tatjana kohal 

30 Lapotškina, Tatjana kohal 

31 Larionova, Aleksandra kohal 

32 Logussova, Svetlana kohal 

33 Maasik, Viktoria kohal 

34 Matvejeva, Natalja kohal 

35 Medvedjeva, Aljona kohal 

36 Mets, Marina kohal 

37 Minajeva, Ljudmila kohal 

38 Mironovitš,Viktoria kohal 

39 Moleva, Žanna kohal 

40 Neudahhina, Niina puudub 

41 Nikiforova, Marina kohal 

42 Nikolajeva, Aleksandra kohal 

43 Ovtšarova, Svetlana puudub 

44 Paks, Saima puudub 

45 Paygusova, Valentina kohal 

46 Pisarevskaja, Marianna kohal 

47 Poperjokova, Olga kohal 

48 Popovitš, Irina kohal 

49 Presnetsov, Deniss kohal 

50 Prõttšikov, Igor kohal 

51 Puškina, Svetlana puudub 

52 Põlkin, Deniss kohal 

53 Pälling, Jelena kohal 

54 Pärtelpoeg, Larissa kohal 

55 Rebane, Merle kohal 

56 Rutberg, Alla puudub 

57 Rybalko, Iuliia kohal 

58 Schmidt, Ilja kohal 

59 Sedletski, Oleg  kohal 

60 Sele, Anna kohal 

61 Seppenen, Viktoria kohal 

62 Sergunina, Lidia kohal 

63 Smoljakova, Jelena kohal 

64 Steiner, Polina kohal 
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65 Svinin, Vladimir kohal 

66 Šaraja, Ljubov kohal 

67 Ševtšenko, Marina kohal 

68 Šijan, Ljudmila kohal 

69 Šubina, Svetlana kohal 

70 Zarina, Ljudmilla puudub 

71 Žuravljova, Irina kohal 

72 Tihhomirova, Inga kohal 

73 Toots,Kristiina puudub 

74 Tsvigun, Anna kohal 

75 Tšimbur, Olga kohal 

76 Tšumak,Jelena kohal 

77 Vassiljeva, Julia kohal 

78 Vatolina, Natalja kohal 

79 Vene, Tia kohal 

80 Veresenko, Valentina kohal 

81 Vint, Margarita kohal 

82 Visnapuu, Marge kohal 

 

Kinnitatud päevakord: 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

 

1. Õpilaste 1.-8. kl ja 10.-11. kl täiendavale õppetööle jätmise otsustamise. 

2. Õpilaste 1.-8. kl ja 10.-11. kl järgmisse klassi üleviimise otsustamise. 

            2.1 Juri Holin 3b klass. 

            2.2 Edgar Jerjomin 1v klass. 

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga. 

4. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine eelmise õppenõukogu otsuste täitmise 

korraldamisest ja kontrollimisest.  

 

1. Õpilaste 1.-8. kl ja 10.-11. kl täiendavale õppetööle jätmise otsustamise. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1  

“Põhikooli riiklik õppekava” § 22 lõikest 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab 

poolaastahinnete või -hinnangute alusel, kas jätta õpilane täiendavale õppetööle ning haridus- 

ja teadusministri 23. august 2010. a määruse nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja 

töökord” § 4 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle 

jätmise. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Aineõpetajad, klassijuhatajad koos õppealajuhatajaga Žanna Moleva andsid ülevaate õpilaste 

1. Anastasia Botšarnikova 7v klass 

2. Daaniel Lastikka 8g klass 

3. Jevgeni Gololobov 7a klass 

4. Karina Martõnjuk 7a klass 

5. Vladislav Novitski 8v klass 

6. Kristjan Aare Põldsaar 4d klass 

7. Anton Popov 5a klass  

8. Mark Rodnikov 5a klass 

9. Polina Ivanova 1e klass 

10. Svetlana Stassevitš 6v klass 

11. Alisa Netšiporuk 6d klass 

12. Nastasja Porkanen 4b klass 
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13. Daniil Komarov 4b klass 

14. Valeria Krainaja 4e klass 

15. Daniil Ryaska 7b klass 

16. Artur Kašnikov 10 klass 

17. Darja Baraškova 11 klass 

õppeainetest, milles tulenevalt poolaastahinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” 

või „nõrk” ning sellest tulenevalt tuleb õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada 

õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Samuti tegid sõnavõtja ettepaneku täiendava 

õppetöö mahtude osas õppeaineti.  

Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid 

õppeülesandeid, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Aastahinne või -

hinnang pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades selle tulemusi. 

 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 
1) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Anastasia 

Botšarnikova 7v klass täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava 

alusel alates 13. juunist 2018. a järgmises õppeaines: 

● Tehnoloogia käsitöö ja kodundus õppeaine 6 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/19. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

2) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Daaniel Lastikka 

8g klass täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 13. 

juunist 2018. a järgmises õppeaines: 

● Matemaatika õppeaine 12 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/20 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

3) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Jevgeni 

Gololobov 7a klass täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel 

alates 13. juunist 2018. a järgmises õppeaines: 

● Ajalugu õppeaine 10 tunni ulatuses; 

● Inglise keel õppeaine 5 tunni ulatuses; 

● Muusika õppeaine 3 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/21 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

4) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Karina Martõnjuk 

7a klass täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 13. 

juunist 2018. a järgmistes õppeainetes: 

● Kirjandus õppeaine 3 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/22 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 
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5) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Vladislav 

Novitski 8v klass täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel 

alates 13. juunist 2018. a järgmistes õppeainetes: 

● Matemaatika õppeaine 2 tunni ulatuses; 

● Füüsika õppeaine 4 tunni ulatuses; 

● Geograafia õppeaine 3 tunni ulatuses; 

● Vene keel õppeaine 8 tunni ulatuses; 

● Muusika õppeaine 3 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/23 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

6) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Kristjan Aare 

Põldsaar 4d klass  täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel 

alates 13. juunist 2018. a järgmistes õppeainetes: 

● Matemaatika õppeaine 10 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/24 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

7) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Anton Popov 5a 

klass  täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 13. 

juunist 2018. a järgmistes õppeainetes: 

● Matemaatika õppeaine 10 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/25 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

8) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Mark Rodnikov 

5a klass  täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 13. 

juunist 2018. a järgmistes õppeainetes: 

● Matemaatika õppeaine 10 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/26 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

9) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Polina Ivanova 1e 

klass  täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 13. 

juunist 2018. a järgmistes õppeainetes: 

● Matemaatika õppeaine 20 tunni ulatuses; 

● Vene keel õppeaine 10 tunni ulatuses; 

● Eesti keel õppeaine 10 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/27 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 
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10) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Svetlana 

Stassevitš 6v klass täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel 

alates 13. juunist 2018. a järgmistes õppeainetes: 

● Inimeseõpetus õppeaine 1 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/28 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

11) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Alisa Netšiporuk 

6d klass täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 13. 

juunist 2018. a järgmistes õppeainetes: 

● Matemaatika õppeaine 8 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/29 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

12) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta Nastasja Porkanen 4b 

klass täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 13. 

juunist 2018. a järgmistes õppeainetes: 

● Muusika õppeaine 5 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/30 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

13) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Daniil Komarov 

4b klass täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 13. 

juunist 2018. a järgmistes õppeainetes: 

● Muusika õppeaine 5 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/31 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

14) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Valeria Krainaja 

4e klass täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 13. 

juunist 2018. a järgmistes õppeainetes: 

● Eesti keel õppeaine 4 tunni ulatuses; 

● Vene keel õppeaine 8 tunni ulatuses; 

● Matemaatika õppeaine 8 tunni ulatuses; 

● Loodusõpetus õppeaine 3 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/32 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 
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15) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Daniil Ryaska 7b 

klass täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 13. 

juunist 2018. a järgmistes õppeainetes: 

● Muusika õppeaine 5 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/33 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

16) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Artur Kašnikov 

10 klass täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 13. 

juunist 2018. a järgmistes õppeainetes: 

● Kunst õppeaine 2 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/34 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

17) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Darja Baraškova 

11 klass täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 13. 

juunist 2018. a järgmistes õppeainetes: 

● Matemaatika õppeaine 4 tunni ulatuses; 

● Bioloogia õppeaine 10 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/35 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

2.    Õpilaste 1.-8. kl ja 10.-11. kl järgmisse klassi üleviimise otsustamise. 
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1  

“Põhikooli riiklik õppekava” § 22 lõikest 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab 

poolaastahinnete või -hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi ning haridus- ja 

teadusministri 23. august 2010. a määruse nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 

4 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisesse klassi üleviimine. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Klassijuhatajad selgitasid oma klassi kohta, et aastahinnete põhjal on otsuse eelnõus loetletud 

õpilaste üleviimiseks järgmisesse klassi olemas seaduslik alus.  

 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 
Viia õppenõukogu otsusega õpilased üle järgmisesse klassi. Õppenõukogu otsus on 

vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-7.1/36. 

Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja 

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

       2.1 Juri Holin 3b klass järgmisse klassi üleviimise otsustamise. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1  

“Põhikooli riiklik õppekava” § 22 lõikest 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab 

poolaastahinnete või -hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi ning haridus- ja 
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teadusministri 23. august 2010. a määruse nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 

4 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisesse klassi üleviimine. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Klassijuhataja selgitas oma õpilase kohta, et Juri Holin, 3.b klassi õpilane on koduõppel ja 

viimased õppetunnid toimuvad augustis 2018. a. Aastahinnete põhjal on otsuse eelnõus 

loetletud õpilase üleviimiseks järgmisesse klassi olemas seaduslik alus. 

 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 
Viia õppenõukogu otsusega õpilased üle järgmisesse klassi. Õppenõukogu otsus on 

vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-7.1/37. 

Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja 

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

        2.2 Edgar Jerjomin 1v klass järgmisse klassi üleviimise otsustamise. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1  

“Põhikooli riiklik õppekava” § 22 lõikest 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab 

poolaastahinnete või -hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi ning haridus- ja 

teadusministri 23. august 2010. a määruse nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 

4 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisesse klassi üleviimine. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Klassijuhataja selgitas õpilase kohta, et aastahinnete põhjal on otsuse eelnõus loetletud 

õpilase üleviimiseks järgmisesse klassi olemas seaduslik alus. Edgar Jerjomin, 1.v 

keelekümblusklassi õpilane on üle viidud 2. klassi, kuid vanemad kaalutlevad 

kordusõppeaasta läbimist 1. klassi vene õppekeelega. Lapsevanemad on valmis võtma otsuse 

augustis. 

 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 
Viia õppenõukogu otsusega õpilased üle järgmisesse klassi. Õppenõukogu otsus on 

vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-7.1/38. 

Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja 

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

 

3.   Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse 

nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punktist 7, mille kohaselt õppenõukogu 

otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga.  

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Klassijuhatajad tegid ettepaneku tunnustada 12 õpilast kiituskirjaga “ Väga heade tulemuste 

eest üksikus õppeaines”, 127 õpilast kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”. 

 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 
Tunnustada 12 õpilast kiituskirjaga “ Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines”, 127 

õpilast kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”. Õppenõukogu otsus on vormistatud iseseisva 
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haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-7.1/39. Õppenõukogu otsuses on 

esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 77 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

4.    Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine eelmise õppenõukogu otsuste täitmise 

korraldamisest ja kontrollimisest. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse 

nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 6 lõikest 4, mille kohaselt kooli direktor 

teavitab õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu: Kooli direktor Deniss Presnetsov teavitas 

õppenõukogu koosolekutel vastuvõetud otsuste korraldamisest ja kontrollimisest. Eelmisel 

koosolekul õppenõukogu arutas läbi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise seitsmel 9 klassi 

õpilasel ajavahemikul 05. juuni kuni 15. juuni 2018. a. Õppealajuhataja Žanna Moleva andis 

ülevaate õpilaste õppeainetest, milles tulenevalt hinnangutest tuleks välja panna 

poolaastahinnetest või -hinnangutest „puudulik” või „nõrk” või kes on puudunud koolist 50% 

tundidest ja ei ole täitnud kokkuvõtva hinde väljapanemiseks nõutavaid ülesandeid, pannakse 

märk „ VP“ (välja panemata) ja ühe õpilase kohta kes saabus teisest koolist 8. klassi ning 

sellest tulenevalt tuleb õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga 

nõutavad teadmised ja oskused. Töö jätkub vastavalt määratud tunniplaanile ja õppenõukogu 

otsusele.  

 

 

 

 

Deniss Presnetsov                                                                 Aleksandra Larionova 

koosoleku juhataja                                                                protokollija 


