TALLINNA LÄÄNEMERE GÜMNAASIUMI
ÕPPENÕUKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tallinn

30. august 2018 nr 1-7/8

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 09:30
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 11:50
Õppenõukogu koosoleku juhataja: Deniss Presnetsov
Õppenõukogu koosoleku protokollija: Aleksandra Larionova
Õppenõukogu koosolekust võtsid osa: 79 inimest
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

1

Aboimova, Natalja

kohal

2

Andrejenko, Rimma

kohal

3

Andrejeva, Irina

kohal

4

Baum-Valgma, Tatjana

puudub

5

Beljajeva, Jelena

kohal

6

Butuzova, Svetlana

kohal

7

Djomina, Daria

kohal

8

Dotsenko, Yanina

kohal

9

Filippova, Ljudmila

kohal

10

Grigorjeva, Natalja

kohal

11

Grigorjeva, Tatjana

kohal

12

Gulina, Tatjana

kohal
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13

Hassanova, Natalja

kohal

14

Holina, Anna

kohal

15

Ilijenko, Larissa

kohal

16

Iljina, Irina

kohal

17

Ilyuchenko, Jelena

puudub

18

Ivaškiva, Natalia

kohal

19

Jarotskaja, Galina

puudub

20

Jelistratova, Alevtina

kohal

21

Kablutško, Natalja

kohal

22

Kapustina, Ljudmila

kohal

23

Karavajeva, Tatjana

kohal

24

Klinduhhova, Jelena

kohal

25

Kokina, Oksana

kohal

26

Korabljova, Irina

kohal

27

Krivenko, Ljudmilla

kohal

28

Kurm, Lily

kohal

29

Ladõgina, Tatjana

kohal

30

Lapotškina, Tatjana

kohal

31

Larionova, Aleksandra

kohal

32

Logussova, Svetlana

kohal

33

Maasik, Viktoria

kohal

34

Matvejeva, Natalja

kohal

35

Medvedjeva, Aljona

kohal

36

Mets, Marina

kohal

37

Minajeva, Ljudmila

kohal

38

Mironovitš,Viktoria

kohal

39

Moleva, Žanna

kohal
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40

Neudahhina, Niina

kohal

41

Nikiforova, Marina

kohal

42

Nikolajeva, Aleksandra

puudub

43

Novožilova, Anna

kohal

44

Orro, Marta

kohal

45

Ovtšarova, Svetlana

puudub

46

Paks, Saima

kohal

47

Pälling, Jelena

kohal

48

Pärtelpoeg, Larissa

kohal

49

Paygusova, Valentina

kohal

50

Pisarevskaja, Marianna

puudub

51

Plotnikova, Ludmilla

kohal

52

Põlkin, Deniss

kohal

53

Poperjokova, Olga

kohal

54

Popovitš, Irina

kohal

55

Pravdjukova, Tatjana

kohal

56

Presnetsov, Deniss

kohal

57

Prõttšikov, Igor

kohal

58

Puškina, Svetlana

kohal

59

Rebane, Merle

kohal

60

Rutberg, Alla

kohal

61

Rybalko, Iuliia

kohal

62

Šaraja, Ljubov

kohal

63

Sarik, Kätlin

puudub

64

Schmidt, Ilja

kohal

65

Sedletski, Oleg

kohal

66

Sele, Anna

kohal
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67

Seppenen, Viktoria

kohal

68

Sergunina, Lidia

kohal

69

Ševtšenko, Marina

kohal

70

Šijan, Ljudmila

kohal

71

Smoljakova, Jelena

puudub

72

Steiner, Polina

kohal

73

Šubina, Svetlana

kohal

74

Svinin, Vladimir

kohal

75

Tihhomirova, Inga

kohal

76

Toots,Kristiina

kohal

77

Tšimbur, Olga

kohal

78

Tšumak,Jelena

kohal

79

Tsvigun, Anna

kohal

80

Vassiljeva, Julia

kohal

81

Vatolina, Natalja

kohal

82

Vene, Tia

kohal

83

Veresenko, Valentina

kohal

84

Vint, Margarita

kohal

85

Visnapuu, Marge

kohal

86

Volis, Irina

kohal

87

Zarina, Ljudmilla

kohal

88

Žuravljova, Irina

kohal

ees- ja perekonnanimi

märge õigusaktidest tuleneva õiguse
kohta

1

Irina Ževnjak

raamatukoguhoidja

2

Ruslan Fjodorov

õpilasesinduse liige

4

Kinnitatud päevakord:
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine eelmise õppenõukogu otsuste täitmise
korraldamisest ja kontrollimisest.
2. Kokkuvõtte täiendava õppetöö sooritamisest.
a) järgmisse klassi üleviimise otsustamise.
b)gümnaasiumi lõpetamise otsustamine ning gümnaasiumi lõputunnituse
väljaandmise otsustamise.
3. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused.
4. Õppenõukogu sekretäri valimine.
5. Gümnaasiumi töö tulemuste 2017.-2018. õa läbiarutamine, ettepanekute tegemine
tarvilike meetmete rakendamiseks.
6. Kooli üldtööplaani 2018/2019 õa kinnitamine.
7. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
8. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.
9. Kooli gümnaasiumiastme õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli
õppekava ning selle muudatuste kohta.
10. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
11. Hindamine 1. klassis.
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 põhikooli- ja gümnaasiumi lõpetamise otsustamine ning
põhikooli- ja gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine. Klassijuhatajad tegid
ettepaneku õpilaste tunnustamisest kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus
õppeaines” ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel. Otsused on vastu võetud, õigeaegselt
täidetud ning õpilastele välja antud. Õppenõukogu koosolek nimetas õppenõukogu liikmed,
kes allkirjastavad koos õppenõukogu sekretäri ja direktoriga lõputunnistused. Tehtud.
2. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.
a) järgmisse klassi üleviimise otsustamise.
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 viia õpilane järgmisesse klassi ning haridus- ja
teadusministri 23. august 2010. a määruse nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” §
4 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisesse klassi üleviimine.

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Klassijuhatajad selgitasid oma klassi kohta, et aastahinnete põhjal on otsuse eelnõus loetletud
õpilaste üleviimiseks järgmisesse klassi olemas seaduslik alus.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anastasia Botšarnikova 7v klass
Daaniel Lastikka 8g klass
Karina Martõnjuk 7a klass
Vladislav Novitski 8v klass
Kristjan Aare Põldsaar 4d klass
Anton Popov 5a klass
Mark Rodnikov 5a klass
Polina Ivanova 1e klass
Svetlana Stassevitš 6v klass

10. Alisa Netšiporuk 6d klass
11. Nastasja Porkanen 4b klass
12. Daniil Komarov 4b klass
13. Valeria Krainaja 4e klass
14. Daniil Ryaska 7b klass
15. Artur Kašnikov 10 klass
16. Darja Baraškova 11 klass
17. Juri Holin 3b klass

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja
Viia õppenõukogu otsusega õpilased üle järgmisesse klassi. Õppenõukogu otsus on
vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-7.1/45.
Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja
vastutaja.
Otsuse poolt oli 79 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0
b) gümnaasiumi lõpetamise otsustamine ning gümnaasiumi lõputunnituse väljaandmise
otsustamise.
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. august 2010. a määruse
nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punktist 6, mille kohaselt õppenõukogu
otsustab gümnaasiumi lõpetamise ning haridus- ja teadusministri 23. august 2010. a määruse
nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punktist 6, mille kohaselt õppenõukogu
otsustab gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Klassijuhataja teatas oma aruaandes lugeda õpilane Daniel Rudõk gümnaasiumi lõpetatuks
ning anda välja Daniel Rudõk gümnaasiumi lõputunnistus.
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja
Lugeda gümnaasium õppenõukogu otsusega lõpetanuks ning anda välja gümnaasiumi
lõputunnistus 1-le gümnaasiumi lõpetanud õpilasele. Otsus on vormistatud iseseisva
haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-7.1/46. Õppenõukogu otsuses on
esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja.
Otsuse poolt oli 79 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0
3. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused.
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr
113 “Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid”
§ 9 lõikest 2, mille kohaselt lõputunnistus kinnitatakse vähemalt viie õppenõukogu liikme
allkirjade.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Žanna Moleva tegi ettepaneku nimetada õppenõukogu liikmed, kes allkirjastavad koos
õppenõukogu sekretäri ja direktoriga lõputunnistus 1-le gümnaasiumi lõpetanud õpilasele,
järgmiselt:
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12. klassi lõputunnistus
1. Irina Korabljova
2. Daria Djomina
3. Viktoria Seppenen
4. Jelena Klinduhhova
5. Oksana Kokina
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja
Nimetada 5 õppenõukogu liiget, kes allkirjastavad koos õppenõukogu sekretäri ja direktoriga
lõputunnistus.
Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 17.1/47. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise
tähtaeg ja vastutaja.
Otsuse poolt oli 79 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0
4. Õppenõukogu sekretäri valimine.
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse
nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 5 lõikest 1, mille kohaselt õppeaasta
esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Deniss Presnetsov tutvustas õppenõukogu sekretäri valimise korda ning tegi ettepaneku
valida õppenõukogu sekretäriks Aleksandra Larionova.
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja
Õppenõukogu sekretäriks osutus valituks Aleksandra Larionova.
Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 17.1/48. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise
tähtaeg ja vastutaja.
Otsuse poolt oli 78 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. Aleksandra Larionova
taandas ennast hääletamise ajaks vastavalt haldusmenetluse seadus § 10 lõikele 4.
5. Gümnaasiumi töö tulemuste 2017.-2018. õa läbiarutamine, ettepanekute tegemine
tarvilike meetmete rakendamiseks.
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse
nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu
õppeaasta lõpul arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli
juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Deniss Presnetsov esitas õppenõukogule ülevaate kooli õppe- ja kasvatustegevuse 2017/2018.
õppeaasta analüütilisest kokkuvõttest, tõi välja tugevused, parendused. Sõnavõtja palus
õppenõukogu liikmetel avaldada arvamust ning teha ettepanekuid kooli juhtkonnale kooli
õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. Õppenõukogu liikmed pakkusid tõsta õpilaste
teadmiste taset (võtta arvesse riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde tulemusi).
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Olukorra parandamiseks aitavad nt diferentseeritud õpe, eri tüüpi ülesannete pakkumine
õpilastele, kokkuvõtlikud kontrolltööd ja proovieksamid ning nende analüüs (sh ka õpilaste
eneseanalüüs). Õpilaste motivatsiooni ja õppetulemuste parendamine lõimitud õppe
rakendamise kaudu. Õppenõukogu tegi ettepanek ka ainesektsioonide tegevusplaanide
koostamine ja rakendamine lähtudes riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde
tulemustest.
Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 79 õppenõukogu liiget, vastu 0,
erapooletuid 0.
6. Kooli üldtööplaani 2018/2019 õa kinnitamine.
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse
nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu
kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Deniss Presnetsov tutvustas üldtööplaani koostamise õiguslike aluseid ning koostamise
protsessi ning tegi ettepaneku kinnitada Tallinna Läänemere Gümnaasiumi 2018/2019.
õppeaasta üldtööplaan.
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja
Kinnitada Tallinna Läänemere Gümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta üldtööplaan.
Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 17.1/49. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise
tähtaeg ja vastutaja.
Otsuse poolt oli 79 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
7. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõige, 4, mille
kohaselt ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad vähemalt
kaks õppenõukogu esindajat ning haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44
“Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punkt 9, mille kohaselt õppenõukogu nimetab
oma esindajaid kooli hoolekogu koosseisu.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Deniss Presnetsov tegi ettepaneku nimetada kooli hoolekogu koosseisu järgmised kaks
õppenõukogu liiget :
● Aleksandra Nikolajeva-gümnaasiumiastme
● Natalja Kablutško-põhikool
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja
Nimetada kooli hoolekogusse järgmised kaks õppenõukogu liiget: Aleksandra Nikolajevagümnaasiumiastme ja Natalja Kablutško-põhikool.
Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 17.1/50 Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise
tähtaeg ja vastutaja.
Otsuse poolt oli 79 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
8. 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
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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.
a) Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Õppealajuhataja Žanna Moleva informeeris õppenõukogu vanema Tatiana Borovyk taotlusest
rakendada õpilasele Yaroslav Rozumny 7v klass koduõpe I poolaastaks ning tegi ettepaneku
õppenõukogule vanema taotluse rahuldamiseks. Klassiõpetaja Viktoria Mironovitš
iseloomustas teda sõnadega: kohusetundlik, töökas ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja
Rakendada vanema taotlusel õpilasele Yaroslav Rozumny 7v klass koduõpe I poolaastaks.
Koolipoolseks vastutavaks isikuks õpilasele individuaalse õppekava koostamisel on Žanna
Moleva Individuaalne õppekava tuleb esitada kooli direktorile kinnitamiseks 17. septembriks
2018. a
Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 17.1/51. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise
tähtaeg ja vastutaja.
Otsuse poolt oli 79 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
b) Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Õppealajuhataja Julia Vassiljeva informeeris õppenõukogu vanema Margarita Ljapkova
taotlusest rakendada õpilasele Maria Tolstova 1b klass koduõpe I poolaastaks ning tegi
ettepaneku õppenõukogule vanema taotluse rahuldamiseks.
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja
Rakendada vanema taotlusel õpilasele Maria Tolstova 1b klass koduõpe I poolaastaks.
Koolipoolseks vastutavaks isikuks õpilasele individuaalse õppekava koostamisel on Natalja
Kablutško (klassiõpetaja) ja Irina Volis (eesti keele õpetaja). Individuaalsed õppekavad tuleb
esitada kooli direktorile kinnitamiseks 24. septembriks 2018. a
Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 17.1/52. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise
tähtaeg ja vastutaja.
Otsuse poolt oli 79 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
9. Kooli gümnaasiumiastme õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli
õppekava ning selle muudatuste kohta.
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõikest 2,
mille kohaselt kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse
andmiseks kooli õppenõukogule ning Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 2
„Gümnaasiumi riiklik õppekava“ § 19 lõikest 3, mille kohaselt muudatused kooli õppekavas
esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli õppenõukogule ja haridus- ja
teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“
§ 2 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli õppekava ja
selle muudatuste kohta.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Žanna Moleva tegi lühikokkuvõte õppekava koostamise õiguslikest alustest ning koostamise
protsessist ning selgitas, mis osas Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õppekava vajab
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muudatusi. Järgnes arutelu, mille käigus õppealajuhataja tegi ettepaneku ajakohastada
üldpädevused, sh lisada digipädevused ning muud muudatused vastavalt (GRÕK-ile).
Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 78 õppenõukogu liiget, vastu 0,
erapooletuid 1.
10. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse
nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punktist 3, mille kohaselt õppenõukogu
otsustab millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane ning haridus- ja
teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised
tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 5 lõikest 2, mille kohaselt määrab
õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni
omandatud haridust välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis
õppinud.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Julia Vassiljeva tegi ettepaneku määrata välisriigist tulnud õpilasele Dana Novožilova
õpingute jätkamiseks 3. klass.
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja
Määrata välisriigist tulnud õpilasele Dana Novožilova õpingute jätkamiseks 3.d klass.
Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 17.1/53. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise
tähtaeg ja vastutaja.
Otsuse poolt oli 79 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
11. Hindamine 1. klassis
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 29 lõikest 3,
mille põhikooli I ja II kooliastmel võib õpilase hindamisel kasutada kirjeldavat sõnalist
hinnangut, millel puudub numbriline ekvivalent.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Õppealajuhataja tegi ettepaneku sümbolite “L” ja “ML” juurde kuuluvate seletuste
asendamine tähtedega:
hinne

sümbolid

asendavad tähed

5

L
(oskab väga hästi)

LV - lõpetas tasemel
"oskab väga hästi" (90-100%)

4

L
(oskab hästi)

LH- lõpetas tasemel
"oskab hästi" (75-89%)

3

L
(vajab harjutamist)

LR – lõpetas tasemel
"vajab harjutamist" (50-74%)

2

ML
(vajab palju harjutamist)

LP – lõpetamiseks vajab palju harjutamist
(0-49% )
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Ettepaneku pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 79 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja
erapooletuid 0.

Deniss Presnetsov
koosoleku juhataja

Aleksandra Larionova
protokollija
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