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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.5 

 

Tallinn          28. august 2015   

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 2014.-2015. õ-a 

3. Pae Gümnaasiumi eesmärgid ja üldhariduse prioriteedid uueks õppeaastaks 

2015/2016.õa.  

4. Õppe- ja kasvutuse tööplaani projekti läbiarutamine ja kinnitamine 

5. KÕKi muudatuste kinnitamine (tunnijaotusplaan, valikained) 

6. Töörühmade kinnitamine 2015.-2016. õ-a 

7. Tallinna Pae Gümnaasiumi Aasta õpetaja valimine 

8. Kandidaadi esitamine Tallinna Haridusameti Noore õpetaja konkursile 

9. Välismaalt saabunud õpilasele sobiva klassi määramine õpingute jätkamiseks 

 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.  

Otsus 1. Täiendava õppetöö tulemusel viia üle järgmisse 9A. klassi õpilane Molchanov 

Artur eesti keeles aastahindega „2“, matemaatikas aastahindega „2“. 

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

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

4/5“ 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt hääletati: poolt - 67, vastu - 3, erapooletu - 0.  

 

Otsus 2. Täiendava õppetöö tulemusel viia üle järgmisse 9.B klassi õpilane Ebert Edwin, 

eesti keeles aastahindega „2“, matemaatikas aastahindega „2“. 

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

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

4/5“ 

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

vastutaja. 
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Otsuse poolt hääletati: poolt - 66, vastu - 0, erapooletu - 0.  

Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja  

 

2. Õppe- ja kasvatustegevusele hinnangu andmine 2015/16. õppeaastal sisehindamise 

aruande põhjal. 

Otsus 3. Hinnang järgmiselt: eestvedamine – väga 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-

4/5“ 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt hääletas 66 osalejat, vastu – 0, erapooletud -0. 

 

3. 2015.-2016. õ-a eesmärgid ja ülesanded 

Otsus 4. Kinnitada Tallinna Pae Gümnaasiumi 2015/16.õa. eesmärgid ja ülesanded 

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

4/5“ 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt hääletati: poolt - 66, vastu - 0, erapooletu - 0 . 

 

4. Õppe- ja kasvutuse tööplaani projekti läbiarutamine ja kinnitamine 

 

Otsus 5.  Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu 

otsus nr.1-4/5“. 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-

4/5“ 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 66 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletu-0 

 

5. KÕKi muudatuste kinnitamine (tunnijaotusplaan, valikained) 

Otsus 6. Kinnitada KÕK’i muudatusi vastavalt Lisa 1 esitatud andmetele. 

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

4/5“ 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt hääletati: poolt - 66, vastu - 0, erapooletu - 0 . 

Õppenõukogu otsuse täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja  
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6. Töörühmade kinnitamine 2015.-2016. õ-a 

Otsus 7.  Kinnitada Tallinna Pae Gümnaasiumi töörühmade  koosseis vastavalt Lisas 2 

esitatud nimekirjale.  

Alus: HTM 23.08.2010 määrus nr 44 § 2 p 6. 

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

4/5“ 

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

vastutaja. 

 

Otsuse poolt hääletati: poolt - 66, vastu - 0, erapooletu - 0. 

 

7. Pae Gümnaasiumi Aasta õpetaja valimine 

Otsus 8. Pidada kõiki ainesektsioonide poolt esitatud kandidaate Pae Gümnaasiumi Aasta 

õpetaja vääriliseks omas aines: Galina Peskova (aasta matemaatika õpetaja), Tamara 

Prokofjeva (aasta vene keele õpetaja), Olga Ivanova (aasta eesti keele õpetaja), Katrin 

Ekštein (aasta klassijuhataja), Natalia Širokova (aasta inglise keele õpetaja), Anna Vassiljeva 

(aasta saksa keele õpetaja), Anna Solomko (aasta algkooli õpetaja), Irina Šulgina (aasta 

käsitöö õpetaja) 

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

4/5“ 

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

vastutaja. 

 

Otsuse poolt hääletati: poolt - 66, vastu - 0, erapooletu - 0 

 

8. Kandidatuuri esitamine Haridusameti konkursile „Noor õpetaja“ 

Otsus 9. Valiti parim noor õpetaja: A. Dergatšova ning esitati õpetaja kandidatuur 

Haridusameti konkursile „Noor õpetaja. 

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

4/5“ 

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

vastutaja. 

 

Otsuse 9  poolt hääletati: poolt - 66, vastu - 0, erapooletu - 0 . 

 

9. Välismaalt saabunud õpilastele sobiva klassi määramine õpingute jätkamiseks 

Otsus 10. Määrata välisriigist tulnud õpilasele Don, Aleksandrile  õpingute jätkamiseks 6a. klass. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1-4/5“ 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 66 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

Otsus 11. Määrata välisriigist tulnud õpilasele Don, Maksimile õpingute jätkamiseks 8.a        

klass. Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus 

nr. 1-4/5“ 
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Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja 

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 66 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

 

Izabella Riitsaar      Maia Lust 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
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Lisa 1 

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

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

 

Gümnaasiumi valikained õppeaastaks 2015.- 2016. 

Võõrkeeled 

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

 

Valikkursused, mis toimuvad eesti keeles. 

1. Arvuti kasutamine uurimistöös 

2. Arvutipõhine statistika 

3. Autosõidu teooria 

4. Eesti  kultuurilugu. 

5. Eesti kirjandus 

6. Globaliseeruv maailm 

7. Joonestamine 

8. Joonistamine ja maalimise erinevad tehnikad  

9. Kehalised võimed ja liikumisoskused 

10. Kõne ja väitlus 

11. Kärjääriõpetus 

12. Loodusteasteadused, tehnoloogia ja ühiskond 

13. Majandus- ja ettevõtlusõpe 

14. Mediaõpetus 

15. Riigikaitse. Praktiline õpe välilaagris 

16. Saksa keel 

17. Soome keel 

18. Tallinna lugu 

19. Tervisliku toitumise alused 

20. Uurimistöö alused 

 

Valikkursused, mis toimuvad vene keeles. 

 

1. Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria. 

2. Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria. 

3. Maailmakirjandus antiikajast 18.sajandini. 
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Lisa 2 

Töögrupid 2015/2016 

Metoodikanõukogu 

Svetlana Kast  esimees 

Izabella Riitsaar direktor 

Oksana Šelenjova gümnaasiumiastme koordinaator 

Roza Skatškova  VKK 

Natalja Presnetsova  HKK 

Tamara Prokofjeva  vene keel ja ajalugu 

Galina Peskova  matemaatika, loodusained 

Ljudmilla Belova võõrkeel 

Marje Oja  eesti keel 

Regina Popova  algkool 

Oksana Falšunov kehaline kasvatus, oskusained 

 

Nõustamiskomisjon 

Svetlana Kast  HEVKO 

Nadežda Kirillova 

Olga Sjomina 

Valentina Skljarova 

Maria Volkov 

 

Töökeskkonnakomisjon 

Valentina Didenko spetsialist 

Ilona Laius  volinik 

Veera Gusseva 

Ljudmilla Prudnikova 

 

Tervisenõukogu 

Olga Štšetinets  esimees 

Marina Tseluiko aseesimees 

Nadežda Kirillova 

Valentina Skljarova 

Ljudmilla Trubilova med.õde 

(täpsustamisel)…hoolekogu esindaja 

(täpsustamisel)…ÕE esindaja 

 

Heategevuskomisjon 

Tamara Kuzmina esimees 

Valentina Didenko 

Maria Volkov 

Dmitri Kutšer  hoolekogu esindaja 

 

Pedagoogilise kollektiivi esindajad hoolekogus 

Olga Balachevtseva 

Natalja Presnetsova 

 

            

 


