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TALLINNA LÄÄNEMERE GÜMNAASIUMI 

ÕPPENÕUKOGU 
 

 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Tallinn 03. juuni 2019 nr 1-7/7 

 

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 08.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 08:45 

Õppenõukogu koosoleku juhataja: Deniss Presnetsov 

Õppenõukogu koosoleku protokollija: Aleksandra Larionova 

Õppenõukogu koosolekust võtsid osa: 28 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: 

 

  ees- ja perekonnanimi märge osalemise või puudumise kohta 

1 Jelena Beljajeva kohal 

2 Svetlana Butuzova kohal 

3 Yanina Dotsenko kohal 

4 Tatjana Gulina kohal 

5 Alevtina Jelistratova kohal 

6 Ljudmila Kapustina kohal 

7 Tatjana Karavajeva kohal 

8 Irina Korabljova kohal 

9 Tatjana Lapotškina kohal 

10 Natalja Matvejeva kohal 

11 Ljudmila Minajeva kohal 

12 Viktoria Mironovitš kohal 

13 Aljona Medvedjeva kohal 

14 Marina Mets kohal 

15 Žanna Moleva kohal 

16 Aleksandra Nikolajeva kohal 

17 Niina Neudahhina kohal 

18 Svetlana Ovtšarova  kohal 

19 Saima Paks  kohal 

20 Marianna Pisarevskaja  kohal 

21 Deniss Presnetsov  kohal 

22 Igor Prõttšikov  kohal 

23 Viktoria Seppenen  kohal 
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24 Lidia Sergunina  kohal 

25 Marina Ševtšenko  kohal 

26 Kristiina Toots kohal 

27 Valentina Veresenko  kohal 

 

 

Kinnitatud päevakord: 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

 

1. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine (9. klass) 

2. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine eelmise õppenõukogu otsuste täitmise 

korraldamisest ja kontrollimisest.  

 

1. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine (9. klass) 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1  

“Põhikooli riiklik õppekava” § 22 lõikest 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete 

või -hinnangute alusel, kas jätta õpilane täiendavale õppetööle ning haridus- ja teadusministri 23. 

august 2010. a määruse nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punktist 1, mille 

kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Õppealajuhataja Žanna Moleva andis ülevaate õpilaste:  

1. Daaniel Lastikka 9g klass 

2. Igor Muzika 9g klass 

3. Allan Saarmark 9g klass 

4. Vladislav Novitski 9v klass 

5. Denis Ptuško 9v klass 

õppeainetest, milles tulenevalt poolaastahinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või 

„nõrk” ning sellest tulenevalt tuleb õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga 

nõutavad teadmised ja oskused. Samuti tegid sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas 

õppeainetes.  

Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid, 

et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Aastahinne või -hinnang pannakse välja 

pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades selle tulemusi. 

 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 
1) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Daaniel Lastikka 9g klass 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 05.-18. juuni 2019. a 

järgmises õppeaines: 

● Inglise keel õppeaine 8 tunni ulatuses; 

● Kirjandus õppeaine 8 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-7.1/6 

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

Otsuse poolt oli 28 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

2) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Igor Muzika 9g klass 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 05.-18. juuni 2019. a 

järgmises õppeaines: 

● Inglise keel õppeaine 10 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-7.1/7 

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

Otsuse poolt oli 28 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 
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3) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Allan Saarmark 9g klass 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 05.-18. juuni 2019. a 

järgmises õppeaines: 

● Matemaatika õppeaine 14 tunni ulatuses; 

● Kirjandus õppeaine 8 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-7.1/8 

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

Otsuse poolt oli 28 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

4) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Vladislav Novitski 9v 

klass täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 05.-18. juuni 

2019. a järgmises õppeaines: 

● Füüsika õppeaine 16 tunni ulatuses; 

● Kirjandus õppeaine 8 tunni ulatuses; 

● Vene keel õppeaine 10 tunni ulatuses; 

● Muusika õppeaine 3 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-7.1/9 

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

Otsuse poolt oli 28 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

5) Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta õpilane Denis Ptuško 9g klass 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud täiendava õppetöökava alusel alates 05.-18. juuni 2019. a 

järgmises õppeaines: 

● Füüsika õppeaine 8 tunni ulatuses; 

● Kirjandus õppeaine 13 tunni ulatuses; 

● Vene keel õppeaine 10 tunni ulatuses; 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-7.1/10 

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

Otsuse poolt oli 28 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

2. 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: Õppealajuhataja Žanna Moleva teavitas õppenõukogu 

koosolekutel vastuvõetud otsuste korraldamisest ja kontrollimisest. Eelmisel koosolekul arutati jäetud 

täiendavale õppetööle ühe 12. klassi õpilase, tunnustati 4 õpilast kiituskirjaga “ Väga heade tulemuste 

eest üksikus õppeaines” ning tunnustati kuld- ja hõbemedaliga. Medalid tellitud.  

 

 

 

 

 

 

Deniss Presnetsov                                                                 Aleksandra Larionova 

koosoleku juhataja                                                                protokollija 


