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TALLINNA LÄÄNEMERE GÜMNAASIUMI 

ÕPPENÕUKOGU 
 

 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Tallinn  28. jaanuar 2019 nr 1-7/1 

 

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 08:00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 08:40 

Õppenõukogu koosoleku juhataja: Deniss Presnetsov 

Õppenõukogu koosoleku protokollija: Aleksandra Larionova 

Õppenõukogu koosolekust võtsid osa: 13 inimest  

 

Vastavalt haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded 

ja töökord“ § 5 lõike 2 kohaselt võib õppenõukogu koosolekuid eraldi läbi viia ka õppenõukogu 

alarühmades  ning  Tallinna Läänemere Gümnaasiumi põhimääruse § 22 lg 2 p 22 alusel kinnitatud 

direktori 28. jaanuar 2019. a käskkirjaga nr 1-2/4 põhikooliastme alarühma moodustamine koosoleku 

läbiviimiseks.  

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 
ametinimetus 

1 Beljajeva, Jelena kohal muusika õpetaja 

2 Hassanova, Natalja kohal inglise keele õpetaja 

3 Larionova, Aleksandra kohal õppenõukogu sekretär 

4 Medvedjeva, Aljona kohal geograafia õpetaja 

5 Mironovitš, Viktoria kohal metemaatika õpetaja ja klassijuhataja 

6 Moleva, Žanna kohal õpetaja, õppealajuhataja 

7 Nikolajeva, Aleksandra puudub bioloogia ja inimeseõpetuse õpetaja 

8 Ovtšarova, Svetlana kohal kunsti õpetaja 

9 Presnetsov, Deniss kohal direktor 

10 Sedletski, Oleg puudub kehalise kasvatuse õpetaja 

11 Seppenen, Viktoria kohal ajalugu õpetaja 

12 Svinin, Vladimir puudub tehnoloogia käsitöö ja kodunduse õpetaja 

13 Tšumak, Jelena kohal loodusõpetus 

14 Vint, Margarita kohal vene keele ja kirjanduse õpetaja 

15 Zarina, Ljudmilla kohal eesti keele õpetaja 
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Kinnitatud päevakord: 

 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

 

1. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine eelmise õppenõukogu otsuste täitmise           

korraldamisest ja kontrollimisest. 

2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.  

 

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 arutas läbi antud õppealajuhatatega ülevaate kehtiva õpilaste hindamisest ja andsid 

põhjendus hindamise muutmise kohta  muudatused kehtivas kooli hindamiskorras. Ettepanek oli 

pandud hääletusele ja poolt oli 76 õppenõukogu liiget.  

 

2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.  

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 

“Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 3 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab 

õpilase koduõppe rakendamise vanema taotluse alusel ning haridus- ja teadusministri 11. augusti 

2010. a määruse nr 40 “Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord” § 5 lõikest 4, mille otsuse 

vanema taotlusel koduõppe rakendamise kohta teeb kooli õppenõukogu.  

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Õppealajuhataja Žanna Moleva informeeris õppenõukogu vanema Tatiana Borovyk taotlusest 

rakendada õpilasele Yaroslav Rozumny 7v klass koduõpe II poolaastaks ning tegi ettepaneku 

õppenõukogule vanema taotluse rahuldamiseks. 

Aineõpetajad tegid lühiülevaade läbitud I poolaasta kohta. Õpetajad märkisid, et eesti keele teadmiste 

tase on langenud ning muutunud halvemaks. Esimese poolaasta positiivset hinnanguid oli pandud 

tulemuste põhjal septembri ja oktoobrikuu eest, Yaroslav käis koolis ja teenis palju positiivseid 

hinnanguid. Õpilase sõnul ei korraldatud kodusõppes süstemaatilist õppest. Õpilane õppis iseseisvalt. 

Seoses sellega selgitasid õpetajad kõigepealt teemat ja seejärel hakkas õpilane töötama iseseisvalt. 

Rakendada koduõpe II poolaastaks 21.01-11.06.2019. a järgmistel tingimustel: 

1. õpilane peab õppima õpetajatega, mitte iseseisvalt; 

2. poolaasta lõpus ei anna õpetajad nõu, vaid kontrollivad õpilaste tööd; 

3. tööde vastuvõtmise ajal istub õppealajuhataja õppetundis; 

4. kutsuda õppenõukogu koosolekule lapsevanema koos lapsega õppeaasta kokkuvõte arutamiseks; 

 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 
Rakendada vanema taotlusel õpilasele Yaroslav Rozumny 7v klass koduõpe II poolaastaks. 

Koolipoolseks vastutavaks isikuks õpilasele individuaalse õppekava koostamisel on Žanna Moleva.  

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

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

Otsuse poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.  

 

 

 

 

Deniss Presnetsov                                                                 Aleksandra Larionova 

koosoleku juhataja                                                                protokollija 


