TALLINNA LÄÄNEMERE GÜMNAASIUMI
ÕPPENÕUKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tallinn

01. veebruar 2019 nr 1-7/2

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 14.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 14:45
Õppenõukogu koosoleku juhataja: Deniss Presnetsov
Õppenõukogu koosoleku protokollija: Aleksandra Larionova
Õppenõukogu koosolekust võtsid osa: 11 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 01. veebruar 2019. a käskkirjaga nr 1-2/5 põhikooliastme alarühma moodustamine
koosoleku läbiviimiseks. Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud
õppenõukogu liikmete nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetusega:
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Dotsenko, Yanina
Gulina, Tatjana
Karavajeva, Tatjana
Kokina, Oksana
Lapotškina, Tatjana
Matvejeva, Natalja
Moleva, Žanna
Ovtšarova, Svetlana
Pisarevskaja, Marianna
Poperjokova, Olga
Presnetsov, Deniss
Põlkin, Deniss
Svinin, Vladimir
Šaraja, Ljubov
Žuravljova, Irina

märge osalemise
või puudumise
kohta
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kohal
kohal
puudub
kohal
kohal
kohal

ametinimetus
bioloogia ja geograafia õpetaja
ajalugu õpetaja
füüsika õpetaja
inglise keele õpetaja
keemia õpetaja
metemaatika õpetaja ja klassijuhataja
õpetaja, õppealajuhataja
kunsti õpetaja
muusika õpetaja
inimeseõpetuse õpetaja
kehalise kasvatuse õpetaja
informaatika õpetaja
tehnoloogia käsitöö ja kodunduse õpetaja
eesti keele õpetaja
vene keele ja kirjanduse õpetaja

Kinnitatud päevakord:
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. Õpilasele Nikita Tšernjakov 8.a klass ajutise õppes osalemise keelu rakendamine.
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1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine.
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõikest 4, mille
kohaselt õpilase suhtes mõjutusmeetmena rakendatava õpilase ajutise õppes osalemise keelu
rakendamise otsustab õppenõukogu ning haridus- ja teadusministri 23. august 2010. a määruse nr
44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 3 punktist 3, mille kohaselt õppenõukogu otsustab
õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Deniss Presnetsov põhjendas, miks ta kooli direktorina otsustas teha õppenõukogule ettepaneku
rakendada õpilastele mõjõtusmeetmena õpilaste õppest ajutise õppes osalemise keeldu. Deniss
Presnetsov andis õppenõukogule ülevaate seni rakendatud mõjutusmeetmetest ning tõi esile, mis
osas õpilaste käitumine ei ole kooli kodukorra kohane ning ei ole teiste suhtes lugupidav.
Õppenõukogule oli esitatud sarnased kaebused: õppes mitteosalemine, pidev hilinemine, õpetaja ja
klassikaaslasi roppude sõnadega sõimamine, pideva kodutööde mittetegemine, koolimaterjalide
puudumine nt õpikud, vihikud ja pastakad.
Õpilane Nikita Tšernajakov 8a klass ei osanud põhjendada oma käitumist. Ei näinud tekkinud
olukokorras probleemi.
Õpilase lapsevanem Deniss Tšernajakov kuulas sõnavõtjate ära. Said aru tekkinud probleemidest.
On nõus määratud meetmega.
Iuliia Rybalko sotsiaalpedagoog on koostanud suulise hinnangu meetme rakendamise
tulemuslikkusest, on analüüsinud meetme ebaõnnetustumise põhjusi ning esitanud omapoolsed
soovitusi edasise tegevuse osas. Tegid põhjaliku analüüsi õpilaseõppeedukuse ja õppetööst osavõtu
kohta ning ülevaate kaebuste kohta.
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja
Rakendada õpilasele Nikita Tšernjakovi ajutise õppest osalemise keeldu 5 õppepäeva ulatuses
ajavahemikul 04. veebruar - 8. veebruar 2019. a.
Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-7.1/2.
Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja
vastutaja.
Otsuse poolt oli 11 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0
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koosoleku juhataja

Aleksandra Larionova
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