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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               07.juuni 2019. a 1-4/2 

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  

Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. Õpilasesinduse aastaaruanne. 

2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine. 

3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine. 

4. Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga. 

 

 

1. Õpilasesinduse aastaaruanne 

ÕE aastaaruande esitas 9.b klassi õpilane N.Svirski. ÕE esindaja tutvustas üritusi ja projekte, 

milles ÕE liikmed 2018/2019õ-a jooksul osalesid. Aruandega saab tuvuda kooliserveris 

2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 

„Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõikest 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab 

poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi ning haridus- ja 

teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ 

§ 4 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Õppealajuhatajad S. Kast ja O.Šelenjova selgitasid, et poolaasta hinnete ning kursustehinnete 

põhjal on otsuse eelnõus loetletud õpilaste üleviimiseks järgmisesse klassi olemas seaduslik 

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

Otsus 1: Viia õppenõukogu otsusega  1037 õpilast üle järgmisse klassi (Lisa1. Õpilaste 

üleviimine järgmisesse klassi). Õppenõukogu 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 oli 58 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

3. Õpilaste  täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 

„Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõikest 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab 

poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane täiendavale õppetööle ning haridus- 

ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ 

§ 4 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Õppealajuhataja S.Kast andis ülevaate õpilaste (Vt. Lisa 2 Täiendavale õppetööle ja 

klassikursust kordama jäetud õpilaste nimekiri) 

õppeainetest, milles tulenevalt poolaastahinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ 

või „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada 

õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku täiendava 

õppetöö mahtude osas õppeaineti. 

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

Otsus 2:  Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 8 õpilast 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel 

alates 10. juunist 2019. a kuni 29.08.2019  õppeainetes,  milles õpilastel on mitte-rahuldavad 

tulemused. 

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 oli 39 õppenõukogu liiget, vastu 2 ja erapooletuid 17. 

4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning  kuld- ja hõbemedaliga 

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

nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punktist 7, mille kohaselt õppenõukogu 

otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga ning haridus- ja 

teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ 

§ 3 lõikest 3, mille kohaselt gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise 

otsustab kooli õppenõukogu. 
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Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Õppealajuhataja O.Šelenjova: Teen ettepaneku 6  gümnaasiumi õpilast tunnustada 

kuldmedaliga, 5 gümnaasiumi õpilast hõbemedaliga ja 8 põhikooli lõpetajat kiituskirjaga väga 

heade õpitulemuste eest. 

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

Tunnustada õppenõukogu otsusega 6 õpilast kuldmedaliga, 5 õpilast hõbemedaliga ja 8 

põhikooli lõpetajat kiituskirjaga väga heade õpitulemuste eest. (Lisa 3. Medalite ja 

kiituskirjadega autasustamine) 

Õppenõukogu 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 oli 58 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

(allkiri)      (allkiri) 

____________________________________  ___________________________________ 

Koosoleku juhataja     Protokollija 

Izabella Riitsaar     Maia Lust 
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Lisa 1. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi 

2.klassi viia üle 117 õpilast 

3.klassi viia üle 136 õpilast 

4.klassi viia üle 125 õpilast 

5.klassi viia üle 135 õpilast 

6.klassi viia üle 125 õpilast 

7.klassi viia üle 104 õpilast 

8.klassi viia üle 88 õpilast 

9.klassi viia üle 114 õpilast 

11.klassi viia üle 57 õpilast 

12. klassi viia üle 36 õpilast 
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Lisa 2.  Täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jäetud õpilaste nimekiri. 

Täiendavale õppetööle jätmine: 

 Õpilase ees- ja 

perekonnanimi 

Klass Ained 

1.  Sabra Maruan 4.a klass Eesti keel, eesti lastekirjandus 

2.  Zõhh David 4.b klass Eesti lastekirjandus 

3.  Gorodkov, Ülo 7.a klass Matemaatika, kirjandus, loodusõpetus 

4.  Zemljanski, Jegor 7.a klass Eesti keel, kõne ja väitlus 

5.  Solovjov, Artur 8.a klass Eesti keel, matemaatika 

6.  Belikova, Jaana 8.a klass Eesti keel, matemaatika 

7.  Kulikov, Nikita 8.a klass Eesti keel, matemaatika 
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Lisa 3. Medalite ja kiituskirjadega autasustamine 

Gümnaasiumilõpetajate autasustamine medalitega 

Jrj.nr Ees- ja perekonnanimi Medal 

1. Ivanova, Svetlana Hõbe 

2.  Jakunina, Diana Hõbe 

3.  Kohhantšuk, Mihhail Hõbe 

4.  Kolossov, Maksim Kuld 

5.  Kuprikova, Aleksandra Hõbe 

6.  Meier, Ksenia Kuld 

7.  Pankratov, Andrei Kuld 

8.  Pitšugina, Laura Kuld 

9.  Savtšuk, Jekaterina Kuld 

10.  Smirnova, Alina Kuld 

11.  Sokk, Aleksandra Hõbe 

 

Põhikooli lõpetamine kiituskirjaga: 

Jrj.nr Ees- ja perekonnanimi 

1.  Avetisjan, Albert 

2.  Fetissov, Daniil 

3.  Koržova, Anna 

4.  Lapšina, Julia 

5.  Loik, German 

6.  Nazarova, Varvara 

7.  Vereskov, Daniil 

8.  Zazigina, Maria 

 


