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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          28. august 2020  

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu 

liikmete nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed  lisatud täisversioonis.  

Osales 85 õppenõukogu liiget. 

 

Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1.  Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest. 

2.   Gümnaasiumi töö hindamine 2019.-2020. õ-a 

3. Välisriigist tulnud õpilasele klassi määramine. 

4. KÕKi muudatuste kinnitamine: põhikooli õppekava üldosa (lõimingu valdkond, 

tunnijaotusplaan), gümnaasiumiastme tunnijaotusplaan ja valikained. 

 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.  

Otsus 1. Täiendava õppetöö tulemusel   viia üle  järgmisesse klassi 1 õpilane Skvortsova Sofia, 

kellele määrata individuaalne õppevorm ja IÕK. 

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 - 84, vastu - 0, erapooletu -1.  

 

2. Õppe- ja kasvatustegevusele hinnangu andmine 2019.-2020. õppeaastal sisehindamise 

aruande põhjal. 

Otsus 2. Sisehindamise aruande põhjal hinnata kooli õppe-ja kasvatustegevust 2019.-2020-õ—a 

järgmiselt: eestvedamine – väga  hea; personal – väga hea; koostöö huvigruppidega – väga hea; 

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

Alus: HTM 23.08.2010 määrus nr 44 § 2 lg 5;  

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. 
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Otsuse poolt hääletati: poolt - 85, vastu – 0, erapooletu -0.  

 

3. Välisriigist tulnud õpilasele klassi määramine. 

Otsus 3. Määrata Ukrainast tulnud õpilasele Vassilyuk Anastasiale õppimiseks 4.e klass. 

Alus: HTM 23.08.2010 määrus nr 44 § 4 lg 3; HTM 19.08.2010 määrus nr 43 § 5 lg 2;  . 

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 - 85, vastu – 0, , erapooletu -0.  

 

4. Gümnaasiumi tunnijaotusplaani muutmine  ja valikainete kinnitamine 

(tunnijaotusplaan, valikained, lõiming põhikoolis ja gümnaasiumis) 

Otsus 4. Kinnitada kooli õppekava muudatusi vastavalt Lisa 1 esitatud andmetele (Vt. Lisa 2. 

Kooli õppekava  muudatuste ettepanekud) 

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse § 17 lg 2. Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määruse nr 2 

„Gümnaasiumi riiklik õppekava“ §19 lg 3;  HTM 23.08.2010 määrus nr 44 § 2 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 - 85, vastu - 0,. 

Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib õppealajuhataja. 

 

 

 

Izabella Riitsaar      Maia Lust 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
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Lisa 1 

 

 

 

Kooli õppekava muudatuste ettepanekud 

1) Tunnijaotusplaanis 2019.-2022.õ-a teha järgmised muudatused: 

- 11.klasside tunnijaotusplaanis tõsta inglise keele Academic Writing valikkursust 

11.klassi 12.klassi asemel. Seoses Cambrige English C1 testi sooritamise 

võimalusega. 

- Uurimistöö aluste 2.kursus muuta valikkursuseks. 

- Lisada 12.klassi valikkursuste nimekirja 1 kursus meediaõpetust. 

2) Tunnijaotusplaanis 2020.-2023.õ-a teha järgmised täiendused: 

- Lisada kohustusliku kursuste nimekirja 2 kursust Kõne ja väitlus (1 kursus 10.klassis 

– karjääriõpetuse 1 kursuse arvelt ja 1.kursus 11.klassis). 

- Lisada valikkursuste nimekirja 2.kursust Uurimistöö aluseid 11.klassi. 

 


