Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õppenõukogu
korralise koosoleku
PROTOKOLL
Tallinn

17.06.2016 nr 1-7/5

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 14.30
Õppenõukogu koosoleku juhataja: Deniss Presnetsov
Õppenõukogu koosoleku protokollija: Saima Paks
Õppenõukogu koosolekust võtsid osa: 65 inimest /Õppenõukogu registreerimisleht/
Kinnitatud päevakord
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. Gümnaasiumi lõpetamise ja gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine. Õpilaste
tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade õpitulemuste eest üksikus õppeaines“
2. Põhikooli lõpetamise ja põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine „Väga heade
õpitulemuste eest üksikus õppeaines“, tunnustada põhikoolilõpetaja lõpputunnistus kiitusega .
Täiendava õppetöö sooritamise ja klassikursust kordama jätmise otsustamine. Õpilaste
tunnustamine kiituskirjaga Täiendava õppetöö sooritamise ja klassikursust kordama jätmise
otsustamine.
3. 1.- 8.kl, 10.kl, 11.kl õpilaste täiendava õppetöö sooritamise otsustamine.
4. Vanema taotlusel 1.e klassi õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine.
5.Tunnijaotusplaani muudatuste kinnitamine.
Koosoleku käik
1. Gümnaasiumi lõpetamise ja gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
Kuulati: direktor Deniss Presnetsov andis ülevaate gümnaasiumi riigieksamite tulemustest ning
tegi ettepaneku lugeda gümnaasium lõpetatuks 34 õpilasel.
Otsustati
1. Lugeda gümnaasium õppenõukogu otsusega lõpetanuks 34 õpilasel (Lisa nr 1). Õpilaste
tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade õpitulemuste eest üksikus õppeaines“ (Lisa nr 5)
Alus: HTM 23.08.2010 määruse nr 44 § 4 punkt 6
Otsuse poolt oli 65 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
2. Põhikooli lõpetamise ja põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine. Täiendava
õppetöö sooritamise ja klassikursust kordama jätmise otsustamine. Põhikooli lõpetamise ja
põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine „Väga heade õpitulemuste eest üksikus
õppeaines“, tunnustada põhikoolilõpetaja lõpputunnistus kiitusega.
Kuulati: õppealajuhataja Žanna Moleva tegi ettepaneku lugeda põhikool lõpetatuks 69 õpilasel.
Täiendava õppetöö tulemuste põhjal jätta 7 õpilast täiendavale õppetööle augustis, 1 õpilane
jätta klassikursust kordama.
Otsustati: Lugeda põhikool õppenõukogu otsusega lõpetanuks 69 õpilasel (lisa 2) Täiendava
õppetöö tulemuste põhjal jätta 7 õpilast täiendavale õppetööle augustis (lisa 4) 1 õpilane jätta
klassikursust kordama (Lisa nr 3). Põhikooli lõpetamise ja põhikooli lõputunnistuste
väljaandmise otsustamine „Väga heade õpitulemuste eest üksikus õppeaines“, tunnustada
põhikoolilõpetaja lõpputunnistus kiitusega (Lisa nr 5)
Alus: HTM 23.08.2010 määruse nr 44 § 4 punkt 6
HTM 23.08.2010 määruse nr 44 § 4 punkt 1

Otsuse poolt oli 65 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
3. 1.- 8.kl, 10.kl, 11.kl õpilaste täiendava õppetöö sooritamise otsustamine.
Kuulati: õppealajuhataja Žanna Moleva andis ülevaate juunis rakendatud täiendava õppetöö
tulemustest ning tegi ettepaneku lugeda täiendav õppetöö sooritatuks 18 õpilasel. 26 õpilast
jätta täiendavale õppetööle augustis ajavahemikul 22.08 – 24.08.16 ( lisas nr 3)
Otsustati: lugeda täiendav õppetöö õppenõukogu otsusega sooritanuks 18 õpilasel (Lisa nr 3).
Jätta 33 õpilast täiendavale õppetööle ajavahemikul 22.08 – 24.08.16 (lisa nr 4)
Alus: HTM 23.08 2010. a määrus nr 44 § 4 punkt 1
Otsuse poolt oli 65 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
4. Vanema taotlusel 1.e klassi õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine.
Kuulati: Õppealajuhataja Žanna Moleva andis õppenõukogule ülevaate asjaoludest, mis tingivad
vanema taotlusel 1.e klassi õpilasele Nikita Kulakovile rakendada koduõpe ning tegi ettepaneku
vanema taotluse rahuldamiseks.
Otsustati: rakendada vanema taotlusel 1.e klassi õpilasele Nikita Kulakovile koduõpe.
Alus: HTM 23.08 2010. a määruse nr 44 § 3 punkt1
HTM 11.08.2010. a määruse nr 40 § 5 lõige 4
Otsuste poolt oli 64 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 1.
5. Tunnijaotusplaani muudatuse kinnitamine.
Kuulati: Õppealajuhataja Žanna Moleva tutvustas õppenõukogule loodusainete ainesektsiooni
ettepanekut tunnijaotusplaani muudatuse kohta inimeseõpetuse osas. Õppealajuhataja tegi
ettepaneku viia üle 7.kl – 1 tund inimeseõpetust nädalas 8.klassi (üks tund nädals) ja selgitas,
miks on taoline muudatus vajalik.
Otsustati: kinnitada õppenõukogu otsusega 7.- 8. kl tunnijaotusplaani muudatus alates 2016/17.
õppeaastast (7.kl – 1 tund inimeseõpetust, 8.kl – 1 tund inimeseõpetust nädalas)
Alus: HTM 23.08 2010. a määruse nr 44 § 3 punkt1
PGS § 17 lõige 2
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