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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.1 

 

Tallinn          19. oktoober  2015   

Õppenõukogu algus kl 10.00 ja  lõpp 11.30 

Õppenõukogu koosoleku juhataja: Izabella Riitsaar 

Õppenõukogu koosoleku protokollija: Maia Lust 

Õppenõukogu koosolekust võtsid osa: 72 õpetajat.  

Õppenõukogu koosolekust puudus: 10 õpetajat  

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. Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja 

korra kohta 

  

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.  

Sõna võttis õppealajuhataja: edastas info eelmise 28.08.2015 õppenõukogu nr. 5 otsuste 

täitmise kohta.  

 

2. Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja 

korra kohta. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lõikest 5, mille 

kohaselt kooli direktor peab enne arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra 

kehtestamist esitama selle arvamuse andmiseks õppenõukogule ning haridus- ja teadusministri 

23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punktist 8, 

mille kohaselt õppenõukogu annab arvamuse õpilastega läbiviidava arenguvestluste 

korraldamise tingimuste ja korra kohta. 
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Sõnavõtjad ja sõnavõtu lühike sisu 

 Arengujuht „Mis on arenguvestlus?“ Ettekandes oli tutvustatud arenguvestluste 

läbiviimise korda ning kooli dokumente arenguvestluse läbiviimiseks. Samuti 

tutvustas arengujuht  arenguvestluste teemalise õpetajate tagasiside tulemusi. 

 Algkooli õpetaja tegi ettekande teemal“ Arenguvestlused algkoolis“ Oma 

ettekandes ta tutvustas algklasside õpilaste arenguvestluste eesmärke ja ülesandeid. 

 Inglise keele õpetaja ja põhikooliastme klassijuhataja tutvustas oma kogemust 

arenguvestluste läbiviimisel ettekandes „ Arenguvestluste läbiviimise kogemus 

3.kooliastmel“ 

 Vene keele ja kirjanduse õpetaja esines ettekandega „Arenguvestluste kogemus 

gümnaasiumiastme õpilastega“ 

 Ettekannete materjalide materjalid on esitatud  Delta serveril.  

 

Otsus 1.Moodustada töörühm Tallinna Pae Gümnaasiumi arenguvestluste läbiviimise 

korra uuendamiseks koosseisus (Vt. Lisa 1) uuendada Tallinna Pae Gümnaasiumi 

arenguvestluste läbiviimise kord. 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 72 õppenõukogu liiget, vastu 0, 

erapooletuid 0 

 

Izabella Riitsaar      Maia Lust 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
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Lisa 1 

 Tallinna Pae Gümnaasiumi arenguvestluse läbiviimise korra uuendamise töörühm  

           

1. Arendusjuht  V.Rudenko– vastutav isik 

2. Sotsiaaltöötaja M.Volkov 

3. Psühholoogid V.Skljarova, N.Kirillova 

4. Algkooliastme klassijuhataja T.Kuzmina 

5. Põhikooliastme klassijuhataja N.Širokova 

6. Gümnaasiumiastme klassijuhataja L.Lipovskaja 

 


