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TALLINNA LÄÄNEMERE GÜMNAASIUMI 

ÕPPENÕUKOGU 
 

 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Tallinn  25. oktoober 2018 nr 1-7/9 

 

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 10:00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 10:30 

Õppenõukogu koosoleku juhataja: Deniss Presnetsov 

Õppenõukogu koosoleku protokollija: Aleksandra Larionova 

Õppenõukogu koosolekust võtsid osa:  76 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 kohal 

7 Djomina, Daria kohal 

8 Dotsenko, Yanina kohal 

9 Filippova, Ljudmila kohal 

10 Grigorjeva, Natalja kohal 

11 Grigorjeva, Tatjana kohal 

12 Gulina, Tatjana kohal 
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13 Hassanova, Natalja kohal 

14 Holina, Anna puudub 

15 Ilijenko, Larissa kohal 

16 Iljina, Irina kohal 

17 Ilyuchenko, Jelena kohal 

18 Ivaškiva, Natalia kohal 

19 Jarotskaja, Galina puudub 

20 Jelistratova, Alevtina kohal 

21 Kablutško, Natalja kohal 

22 Kapustina, Ljudmila kohal 

23 Karavajeva, Tatjana kohal 

24 Klinduhhova, Jelena kohal 

25 Kokina, Oksana kohal 

26 Korabljova, Irina kohal 

27 Krivenko, Ljudmilla kohal 

28 Kurm, Lily kohal 

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 puudub 

36 Mets, Marina kohal 

37 Minajeva, Ljudmila puudub 

38 Mironovitš,Viktoria kohal 

39 Moleva, Žanna kohal 
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40 Neudahhina, Niina kohal 

41 Nikiforova, Marina kohal 

42 Nikolajeva, Aleksandra puudub 

43 Novožilova, Anna kohal 

44 Orro, Marta kohal 

45 Ovtšarova, Svetlana kohal 

46 Paks, Saima kohal 

47 Pälling, Jelena kohal 

48 Pärtelpoeg, Larissa kohal 

49 Paygusova, Valentina kohal 

50 Pisarevskaja, Marianna kohal 

51 Plotnikova, Ludmilla kohal 

52 Põlkin, Deniss kohal 

53 Poperjokova, Olga kohal 

54 Popovitš, Irina kohal 

55 Pravdjukova, Tatjana kohal 

56 Presnetsov, Deniss kohal 

57 Prõttšikov, Igor kohal 

58 Puškina, Svetlana kohal 

59 Rebane, Merle kohal 

60 Rutberg, Alla kohal 

61 Rybalko, Iuliia kohal 

62 Šaraja, Ljubov puudub 

63 Sarik, Kätlin puudub 

64 Schmidt, Ilja puudub 

65 Sedletski, Oleg  kohal 

66 Sele, Anna puudub 
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67 Seppenen, Viktoria kohal 

68 Sergunina, Lidia kohal 

69 Ševtšenko, Marina kohal 

70 Šijan, Ljudmila kohal 

71 Smoljakova, Jelena kohal 

72 Steiner, Polina kohal 

73 Šubina, Svetlana kohal 

74 Svinin, Vladimir kohal 

75 Tihhomirova, Inga kohal 

76 Toots,Kristiina kohal 

77 Tšimbur, Olga kohal 

78 Tšumak,Jelena kohal 

79 Tsvigun, Anna kohal 

80 Vassiljeva, Julia kohal 

81 Vatolina, Natalja kohal 

82 Vene, Tia kohal 

83 Veresenko, Valentina kohal 

84 Vint, Margarita kohal 

85 Volis, Irina kohal 

86 Zarina, Ljudmilla kohal 

87 Žuravljova, Irina kohal 

 

 

Kinnitatud päevakord: 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

 

1. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine eelmise õppenõukogu otsuste täitmise 

korraldamisest ja kontrollimisest.   

2. Hindamiskorra muutmine. 

             - "d" täht 

             - "VP" täht 

             - "A", "MA" loovtöös 
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             - I kooliastme kehalise kasvatuse tundide hindamine. 

 

1.    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 tegi kokkuvõtte täiendava õppetöö sooritamisest, otsustas järgmisse 

klassi üleviimise ja ühele õpilasele gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise kohta. 

Õpilased olid edukad üle viidud ning üks õpilane sai gümnaasiumi lõputunnistuse. 

Valitud järgmiseks õppeaastaks õppenõukogu sekretär jätkab tegelema protokolliga. 

Valitud hoolekogusse kaks esindajad lisatud hoolekogu koosseisu. 

Rakendatud koduõpe vanema taotluse alusel on töös, individuaalsed õppekavad koostatud, 

vanematele kätte antud.  

Välisriigist tulnud õpilane jätkab õpingut määratud 3.d klassis. 

 

2.    Hindamiskorra muutmine. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse “Õpilase 

hindamine” § 29 ning vabariigi valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 “Hindamine” § 

19, mille kohaselt hindamine süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe 

analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. 

Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise.  

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu: Õppealajuhatajad Žanna Moleva ja Julia 

Vassiljeva andsid ülevaate kehtiva õpilaste hindamisest ja andsid põhjendus hindamise 

muutmise kohta.  

 

Kehtiv Hindamiskord Muudatusi Hindamiskorras 

Muudatus tuleb §-s 6 “Kokkuvõtvad hinded põhikoolis”  

§ 6 (1) 

Põhikoolis on hinded koondatud 

poolaastahinneteks ning poolaastahinded 

koondatud 

aastahinneteks. 

 

 

§ 6 (2) 

Põhikoolis pannakse kokkuvõttev poolaasta 

hinne välja vähemalt viie hinde alusel 

nendes õppeainetes, mida õpitakse üks tund 

nädalas. Õppeainetes, mida õpitakse kaks 

kuni viis tundi nädalas, pannakse hinne välja 

vähemalt seitsme hinde alusel.  

 

§ 6 (1) täiendatakse järgmises sõnastuses: 

Erandiks on esimese kooliastme kehaline 

kasvatus, kui tunni raames õpilased 

omandavad ujumisoskuse.Sellisel juhul 

pannakse välja ainult aastahinde. 

 

 

§ 6 (2) täiendatakse järgmises sõnastuses: 

Esimese kooliastme 

kehalises kasvatuses, kui tunni raames 

õpilased omandavad ujumisoskuse, 

kohustuslikke hindeid peab olema mitte 

vähem kui 10. 
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§ 6 (5) 

Õpilasele, kes on puudunud koolist 50% 

tundidest ja ei ole täitnud kokkuvõtva hinde 

väljapanemiseks nõutavaid ülesandeid, 

pannakse märk „ VP“ (välja panemata). 

Õppeaasta lõpus võrdub märge „VP“ 

hindega „1“. Kokkuvõtva hinde 

väljapanemisel „ VP“ ei muudeta ega 

kustutada kui õpilasel jäi hinne 

parandamata.  

 

§ 6 (6) 

Õpilasele, kelle poolaastahinne mõnes aines 

on „puudulik“, „nõrk“ või on jäetud hinne 

välja panemata (VP), koostatakse selles 

õppeaines individuaalne õppekava või 

määratakse muu tugisüsteem (logopeediline 

abi, tugiõppetunnid jne.), et aidata õpilasel 

omandada nõutavad teadmised ja oskused. 

Individuaalse õppekava täitmise tähtaja 

määrab aineõpetaja.  

 

§ 6 (7)  

9. klassi õpilasele pannakse aastahinded 

välja enne lõpueksamite toimumist, välja 

arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse 

täiendavale õppetööle. 

 

 

§ 6 (8)  

Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib 

jätta klassikursust kordama õpilase, kellel on 

põhjuseta puudumiste tõttu kolmes või 

enamas õppeaines aastahinne „puudulik” või 

„nõrk” või samaväärne sõnaline hinnang 

(ML). Õppenõukogu kaasab otsust tehes 

õpilase või tema seadusliku esindaja ning 

kuulab ära tema arvamuse.  

 

 

 

 

§ 6 (5) täiendatakse järgmises sõnastuses: 

Poolaasta jooksul puudutud tundide 

arvutamisel ei arvestata direktori käskkirja 

alusel tundidest vabastamised. Direktori 

käskkirja alusel tundidest puudumine ei 

vabasta õpilast kohustuslikest hindelistest 

ülesannetest ja kontrolltöödest.   

 

 

 

 

§ 6 (6) täiendatakse järgmises sõnastuses: 

Peale individuaalse programmi 

täitmist/mittetäitmist märge “VP” tuleb 

kindlasti asendada hindega.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 (7) muudetakse ja sõnastatakse 

järgmiselt:  

Kolmanda kooliastme õpilaste loovtöödele 

antakse kirjalik tagasiside, mida päevikus 

märgitakse sümbolitega “ARV”/“M/ARV”. 

 

 

§ 6 (8) muudetakse ja sõnastatakse 

järgmiselt: 

9. klassi õpilasele pannakse aastahinded 

välja enne lõpueksamite toimumist, välja 

arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse 

täiendavale õppetööle. 

 

 

 

§ 6 (9) paragrahvi lisamine: 

Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib 

jätta klassikursust kordama õpilase, kellel on 

põhjuseta puudumiste tõttu kolmes või 

enamas õppeaines aastahinne „puudulik” või 

„nõrk” või samaväärne sõnaline hinnang 

(ML). Õppenõukogu kaasab otsust tehes 

õpilase või tema seadusliku esindaja ning 

kuulab ära tema arvamuse 

Muudatus tuleb §-s 7 “Kokkuvõtvad hinded gümnaasiumiastmes”  
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§ 7 (5)  

Õpilasele, kes on puudunud koolist 30% 

tundidest ja ei ole täitnud kokkuvõtva hinde 

välja panemiseks nõutavaid ülesandeid, 

pannakse märk „ VP“ (välja panemata). 

Kooliastmehinne välja panemisel võrdub 

märge „VP“ hindega „1“. Kui õpilasel jäi 

hinne parandamata, kokkuvõtva hinde välja 

panemisel „ VP“ ei muudeta ega kustutada.  

 

§ 7 (7) 

Jooksval õppeaastal saadud mitterahuldavad 

kursusehinded ei ole võimalik parandada 

järgmistes gümnaasiumiklassides. Õpilasele, 

kelle kursusehinne on „puudulik“ või 

„nõrk“, määratakse selles õppeaines 

individuaalne õppekava, mille täitmise 

tähtaja määrab 

aineõpetaja. 

§ 7 (5) täiendatakse järgmises sõnastuses: 

Kursuse jooksul puudutud tundide 

arvutamisel ei arvestata direktori käskkirja 

alusel tundidest vabastamised. Direktori 

käskkirja alusel tundidest puudumine ei 

vabasta õpilast kohustuslikest hindelistest 

ülesannetest ja kontrolltöödest. 

 

 

 

§ 7 (7) täiendatakse järgmises sõnastuses: 

Peale individuaalse programmi 

täitmist/mittetäitmist märge “VP” tuleb 

kindlasti asendada hindega. 

 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 76 õppenõukogu liiget, vastu 0, 

erapooletuid 0. 

 

 

 

 

 

 

Deniss Presnetsov                                                                 Aleksandra Larionova 

koosoleku juhataja                                                                protokollija 


