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T A L L I N N A  P A E  G Ü MN A A S I U M I  Õ P P E N Õ U K O G U 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.4 

 

 

Tallinn          30. august 

2018  

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu 

liikmete nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed  lisatud 

 

Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1.    Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest. 

2.    Gümnaasiumi töö hindamine 2017.-2018. õ-a 

3. Pae Gümnaasiumi eesmärgid ja üldhariduse prioriteedid uueks õppeaastaks 

2018/2019.õa.  

4.  2018/2019. õa õppe- ja kasvutuse tööplaani projekti läbiarutamine ja 

kinnitamine 

5. KÕKi muudatuste kinnitamine (tunnijaotusplaan, valikained, põhikooli 

õppekava üldosa, lõimingu valdkond, gümnaasiumiastme tunnijaotusplaan) 

 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.  

Otsus 1. Täiendava õppetöö tulemusel   viia üle  8. klassi  7A. klassi õpilane Artur Solovjov. 

Viia üle 9.klassi  8.A klassi õpilased Martin Grassmann ja Vladislav Tomson, 8.B klassi 

õpilased Lolita Barohha, Svetlana Garus ja 8.C klassi õpilane Ksenia Sõssojeva. 

Täiendava õppetöö tulemusel jätta klassi kursust kordama 8.A klassi õpilane Andrei 

Markov, kes jätkab õpinguid 8.D klassis. 

Alus: HTM 16.11.2006 määrus nr 41 § 13 lg 1. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1-

4/3“ 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt hääletati: poolt - 82, vastu - 0, erapooletu -6.  
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2. Õppe- ja kasvatustegevusele hinnangu andmine 2017/18. õppeaastal sisehindamise 

aruande põhjal. 

Otsus 2. Hinnang järgmiselt: eestvedamine –hea; personal –  hea; koostöö huvigruppidega 

– väga hea; õppe- ja kasvatustöö – hea; ressursside kasutus – väga hea.  

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1-

4/3“ 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt hääletati: poolt -82, vastu – 0, erapooletud -6. 

 

3. 2018.-2019. õ-a eesmärgid ja ülesanded 

Otsus 3. Kinnitada Tallinna Pae Gümnaasiumi 2018/19.õa. eesmärgid ja ülesanded 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1-

4/3“ 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt hääletati: poolt - 82, vastu - 0, erapooletu - 6 . 

 

4. Õppe- ja kasvutuse tööplaani projekti läbiarutamine ja kinnitamine 

Otsus 4.  Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu 

otsus nr.1-4/3“. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse 

täitmise tähtaeg ja vastutaja. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1-

4/3“ 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt  hääletati:  poolt -82, vastu - 0 ja erapooletu - 6 

 

5. KÕKi muudatuste kinnitamine (tunnijaotusplaan, valikained, põhikooli õppekava 

üldosa, lõimingu valdkond, gümnaasiumiastme tunnijaotusplaan) 

Otsus 5. Kinnitada KÕK’i muudatusi vastavalt Lisa 1 esitatud andmetele. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1-

4/3“ 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt hääletati: poolt - 82, vastu - 0, erapooletu - 6 . 

Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja  

       

      6. Kandidatuuri esitamine konkursile „Eestimaa õpib ja tänab“ 

Otsus 6. Valiti õpetaja esitamiseks vabariiklikule konkursile „Eestimaa õpib ja tänab“. 

Valituks osutus muusikaõpetaja A.Luik. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1-

4/3“ 
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Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja 

vastutaja. 

Otsuse  poolt hääletati: poolt -82, vastu - 0, erapooletu - 6 . 

 

     

 

Izabella Riitsaar      Maia Lust 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
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Lisa 1 

 

Põhikooli õppekava üldosa muudatused 

Gümnaasiumiastme tunnijaotusplaan 

 

Põhikooli tunnijaotusplaani muudatused 

4.-5. tavaklassides  toimub 1 tund eesti keeles „Eesti lastekirjandus“ 

6.-7. Tavaklassides toimub 1 tund eesti keeles „Kõne ja väitlus“ 

8.klassis on 1 kord nädalas arvutiõpetuse tund tööõpetuse arvelt 

 

Gümnaasiumi valikained õppeaastaks 2017.- 2020. 

Võõrkeeled 

Inglise keel on põhivõõrkeel ning lisaks pakub kool võimalust õppida saksa või soome keelt. 

 

Valikkursused, mis toimuvad eesti keeles. 

1. Globaliseeruv maailm 

2. Inglise keel. Buisness English 

3. Inglise keel Country Study 

4. Majandus- ja ettevõtlusõpe 

5. 2Dmodelleerimine 

6. Veterinaaria alused 

7. Projektijuhtimine 

8. Inimese anatoomia ja füsioloogia 

9. Keemiliste protsesside seaduspärasused 

10. Teistsugune füüsika 

11. Arvutigraafika 

12. E-kursus Tartu Teaduskool 

 

 

Valikkursused, mis toimuvad vene keeles. 

1. Kehalised võimed ja liikumisoskused 

2. Geoinformaatika 

3. Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond 

4. Planimeetria I 

5. Planimeetria II 

6. Maailmakirjandus antiikajast kuni 18.sajandini 

7. Tänapäeva vene kirjandus 

8. Eesti kultuurilugu 

http://pae.tln.edu.ee/web7/images/dokumendid/POK_uldosa_2018.pdf
http://pae.tln.edu.ee/web7/images/dokumendid/Tunnijaotusplaan2020.pdf

