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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.2 

 

 

Tallinn         26. oktoober 2020 nr 1-4/2 

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. 2018. - 2020. aastate sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute 

tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks. 

2. Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava ning 

selle muudatuste kohta. 

3. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine. 

1.  2018. - 2020. aastate sisehindamise tulemuste läbiarutamine  ning ettepanekute 

tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks 

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

määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punktist 5, mille kohaselt 

õppenõukogu arutab läbi sisehindamise tulemused ning teeb ettepanekud tarvilike 

meetmete rakendamiseks. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Direktor andis ülevaate läbiviidud sisehindamise protsessist ja tulemusest. 

Sisehindamise tulemused on esitaud kooli direktori kehtestatud „Tallinna Pae 

Gümnaasiumi sisehindamise aruandes“.  Sõnavõtja märkis, et sisehindamise aruandes 

on esitatud ka ettepanekud parendamist vajavate valdkondade osas uues, koostatavas 

arengukavas.  

Direktor palus õppenõukogu liikmetel hinnata sisehindamise aruande alusel Tallinna 

Pae Gümnaasiumi tegevust aastatel 2018 – 2020 viies valdkonnas: strateegiline 

juhtimine, personal, õppe- ja kasvatus tegevus, ressursid, koostöö (Vt.Lisa1). 

Direktor tegi ettepaneku, kinnitada „Tallinna Pae Gümnaasiumi sisehindamise 

aruanne“ ja õppenõukogu liikmete hääletuse tulemusena hinnata kooli tegevust 
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järgmiselt: strateegiline juhtimine „väga hea“, personal „väga hea“, õppe- ja 

kasvatustegevus „hea“, ressursid „väga hea“ ja koostöö „väga hea“  

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 85 õppenõukogu liiget, vastu 0, 

erapooletuid 0 

2. Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava ning 

selle muudatuste kohta.  

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 

2, mille kohaselt arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse 

andmiseks kooli õppenõukogule ning haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a 

määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punktist 1, mille kohaselt 

õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli arengukava ja selle muudatuste 

kohta. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Direktor tegi lühikokkuvõtte arengukava koostamise õiguslikest alustest ning 

koostamise protsessist. Samuti esitas kokkuvõtlikult arengukava prioriteetsed 

tegevussuunad aastateks 2021-2024. 

Direktor tegi ettepaneku kinnitada uus Tallinna Pae Gümnaasiumi arengukava  ja 

formuleerida kooli õppenõukogu arvamus Tallinna Pae Gümnaasiumi arengukava 

kohta järgnevalt: Tallinna Pae Gümnaasiumi arengukava aastateks 2021-2024 lähtub 

kehtivatest õigusaktidest ning Tallinna Pae Gümnaasiumi 2018.-2020. aastate 

sisehindamise tulemustest, peegeldab adekvaatselt kooli arenguvajadusi ning nende 

saavutamise teid. 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 85 õppenõukogu liiget, vastu 0, 

erapooletuid 0. 

3.  Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine. 

Otsus 1. Määrata Lätist tulnud õpilasele Roman Iavitale õppimiseks 6.d 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. 

      

 

 

Izabella Riitsaar      Maia Lust 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
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2018-2020.aastate sisehindamise aruande põhjal kooli töö hindamine   Lisa 1 

 

Tegevusvaldkond Väga hea Hea Rahuldav 

Strateegiline juhtimine 80 5 0 

Personal 79 6 0 

Ressursid 83 2 0 

Õppe-kasvatus töö 40 45 0 

Koostöö 75 10 0 

 

 


