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Õppenõukogu koosoleku juhataja: Deniss Presnetsov
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Õppenõukogu koosolekust võtsid osa: 75 inimest /Õppenõukogu registreerimisleht/
Kinnitatud päevakord
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. Õpilaste, kellele on 2015/2016. õa määratud täiendav õppetöö või järeleksam, järgmisse
klassi üleviimise otsustamine.
2. Sisehindamise tulemuste arutlemine.
3.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused.
4. 2016-2017. õa eesmärgid.
5. Tallinna Läänemere Gümnaasiumi kodukorra läbiarutamine ning arvamuste avaldamine selle
muudatuste kohta.
Koosoleku käik
1. Õpilaste, kellele on 2015/2016. õa määratud täiendav õppetöö või järeleksam, järgmisse klassi
üleviimise otsustamine
Kuulati: Gümnaasiumi õppealajuhataja Žanna Moleva andis ülevaate 26 täiendavale õppetööle
jäetud õpilase õppetöö sooritamise tulemustest ning tegi ettepaneku, lähtudes täiendava õppetöö
tulemustest viia õpilased järgmisse klassi, klassikursust kordama 4 õpilast. Lugeda 4 õpilasel
võlgnevused likvideerituks ja anda välja põhikooli lõputunnistused. Ettepanek pandi hääletusele.
Otsustati: 26 täiendava õppetöö sooritanud õpilast viis järgmisse klassi ( lisa nr 1) , 4 õpilasele
anda välja põhikooli lõputunnistus (lisa nr 1b), 4 õpilast jätta klassikursust kordama ( lisa nr 1a)
Alus: HTM 23.08.2010 määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1
Otsuse poolt oli 68 õppenõukogu liiget, vastu 4, erapooletuid 3.

2. Sisehindamise tulemuste arutlemine
Kuulati: Gümnaasiumi direktor, Deniss Presnetsov, tutvustas õppenõukogule sisehindamise
nõustamise tulemusena koostatud tagasisidearuannet, milles on välja toodud ettepanekud
tegevuse parendamiseks (Lisa 2).
Otsustati: Sisehindamise aruanne kiideti heaks
Alus: HTM 23.08.2010 määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja kord“ § 2 punkt 5
Otsuse poolt oli 75 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0.

3.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused
Kuulati: Kooli direktor Deniss Presnetsov tegi õppenõukogu liikmetele teatavaks kooli õppe- ja
kasvatustegevuse tulemused.
Otsustati: analüüsida põhikooli matemaatika lõpueksami tulemused ja koostada tegevuskava
tulemuste parandamiseks
Alus: HTM 23.08.2010 määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 6
Otsuse poolt oli 75 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0
4. 2016-2017. õa eesmärgid.
Kuulati:Gümnaasiumi direktor Deniss Presnetsov tutvustas õppenõukogule 2016/2017
õppeaasta põhieesmärke (Lisa 3).
Otsustati: Kinnitada 2016/2017 õppeaasta põhieesmärke.
Alus: HTM 23.08.2010 määrus nr 44„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 2
Otsuse poolt oli 74 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 1
5. Tallinna Läänemere Gümnaasiumi kodukorra muudatuste ja täienduste läbiarutamine.
Kuulati: Õppealajuhataja, Žanna Moleva, tutvustas kodukorra koostamise õiguslike aluseid ning
selgitas, mis osas ja millised muudatused on kodukorda sisse viidud. Toimus arvamuste
avaldamine. Sõnavõtja tegi ettepaneku kiita heaks Tallinna Läänemere Gümnaasiumi kodukorda
Otsustati: Kiita heaks Tallinna Läänemere Gümnaasiumi kodukorda tehtavad muudatused ja
täiendused.
Alus: HTM 23.08.2010 määrus nr 44„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 2
Otsuse poolt oli 75 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0.
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