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

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.1 

Tallinn               16.09 2020. a 1-4/1 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 14.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 15.30 

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Izabella Riitsaar 

Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Maia Lust 

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete 

nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega. Koosolekul osales 93 

õppenõukogu liiget ja 6 külalist.  Osalejate nimekiri on kättesaadav täisversioonis. 

 

Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. Kinnitada kooli üldtööplaani 2020./2021. õ-a; 

2. Nimetada esindajad kooli hoolekogu koosseisu; 

 

1. Kinnitada kooli üldtööplaani 2020./2021. õ-a. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse 

nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punktist 2, mille kohaselt õppenõukogu 

kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Direktor tutvustas üldtööplaani koostamise õiguslike aluseid ning koostamise protsessi ning 

tegi ettepaneku kinnitada Tallinna Pae Gümnaasiumi 2020./2021. õppeaasta üldtööplaan. 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja  

Otsus 1: Kinnitada Tallinna Pae Gümnaasiumi 2020/2021.a üldtööplaan 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 3-

2/19“. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg 

ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 65 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

2. Nimetada esindajad 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. 
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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 

Direktor tegi ettepaneku nimetada kooli hoolekogu koosseisu järgmised kaks õppenõukogu 

liiget: Natalia Presnetsova ja Veera Gusseva. 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja  

Otsus 2: Nimetada kooli hoolekogusse järgmised kaks õppenõukogu liiget: Natalia Presnetsova 

ja Veera Gusseva 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 3-

2/20“. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg 

ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 65 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

Izabella Riitsaar       Maia Lust 


