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Õppenõukogu otsus: 

 

1. Määrata õppenõukogu esimeheks N.Sidorenko ja sekretäriks J. Moisejeva. 

Otsuse õiguslik alus 

• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded 

ja töökord“ § 5 lõige 1, mille kohaselt õppenõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest 

võtab osa õppenõukogu esimees või aseesimees, § 5 lõige 3, mille kohaselt õppenõukogu 

koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, 

§ 7 lõige 4, mille kohaselt kirjutab side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu vastu võetud 

otsuse protokollile alla õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees. 

• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded 

ja töökord“ § 5 lõige 1, mille kohaselt õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma 

liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri. 

 

2. Väljastada põhikooli lõputunnistused põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilastele K.I. 

ja A. Ž.. 

 

Otsuse õiguslik alus 

• Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 

lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia 

õpilane järgmisesse klassi. 

• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded 

ja töökord“ § 4 lõige 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise. 

 

3. Hinnata lütseumi õppe-kasvatustöö 2015/2016. õa hindele „hea“. 

 

4. Kiita heaks muudatused kooli põhikooli ja gümnaasiumi õppekavas (üldosa, lisa 9. ja 15. 

Põhikooli ja gümnaasiumi  õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted, tingimused ja 

kord). 

 

5. Hinnata „arvestatud“ / „mittearvestatut“ järgmised  gümnaasiumi valikkursused: 

„Kodulinn Tallinn“, „Uurimistöö alused“, „Joonestamine“, „Arvuti kasutamine uurimistöös”, 

„Programmerimine”, „Töö tekstidega”, „Karjääriõpetus”, „Disain ja modelerimine”. 

 

Otsuse õiguslik alus 

• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu 

ülesanded ja töökord“ § 2 lõige 1, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab 

arvamuse kooli õppekava ja selle muudatuste kohta. 

 

6. Kiita heaks uue õppeaasta eesmärgid ja ülesanded.  

2016/2017. õppeaasta põhilised prioriteedid: 

1. Õppetöö  on protsess, mis toetab iga õpilase sotsiaalset ja isiklikku arengut, arendab 

õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust.  

2. Tagada õppeprotsessi, mis  lähtuks iga õpilase huvidest ja võimetest ja toetaks õpilase 

arengut vottes arvesse tööturu nõudeid. 

3. Arendada õpilastel ja pedagoogidel suhtumist õppimisse kui elustiili  ja  arusaamist, et  

õppimine ja eneseareng on inimese isiklik teadlik valik ja kohustus. 

4. Toetatada erivajadustega lapsi nii õppetöös kui ka tunnivälises töös. 



5. Soodsa mikrokliima ja ühisväärtuste tagamine lütseumis. 

6. Tervist säästva õpikeskkonna loomine uue koolimaja tingimustes. 

 

2016/2017. õppeaasta eesmärgid ja ülesanded: 

1. Meeskonnatööna koostada ja esitada kinnitamiseks TOVL arengukava järgmiseks 

arenguperioodiks. 

2. Rakendada muutunud õpikäsitlust Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolielus. 

3. Luua Tallinna Õismäe Vene Lütseumis maksimaalselt soodne õpikeskkond õpilaste 

vaimsete võimete ja loovuse arendamiseks uue koolimaja tingimustes. 

4. Rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja 

tulemuslikumalt. 

5. Jätkata kujundada õpilastel loov-, teadus- ja uurimistöö oskusi. 

6. Jätkata koostööd Eesti sõpruskoolidega ja luua sõprussidemed teiste riikide     

õppeasutustega.  

7. Jätkata osavõttu linna,  vabariigilistest ja rahvusvahelistest  projektidest ning 

olümpiaadides. 

8. Toetada õpilaste tervist läbi tervislike eluviiside propageerimise. 

9. Jätkata tööpersonali pidevat arengut ja õpet, luua tingimused pedagoogide pidevaks 

arenguks. 

10. Läbi viia lütseumi juubeli üritused. 

 

7. Järgida töös Tallinna Linnakogu, Haridusameti,  Haridus- ja Teadusministeeriumi  ja TÕVL 

prioriteete. 

 

8. Kiita heaks lütseumi üldtööplaan 2016/2017. õppeaastaks.                                                                                                

 

9. Kiita heaks  lütseumi õppeplaan ja valikained 2016/2017. õppeaastaks.                                                                                                  

 

10. Kiita heaks lütseumi töökorraldus. 

 

11. Kiita heaks pakutud ainesektsioonide koosseis, ainesektsioonide juhatajad ja metoodilise 

nõukogu koosseis.  

 

12. Moodustada 2 pikapäevarühma alatest 2. septembrist 2016, kiita heaks pikapäevarühma 

töökorraldus.  

 

13. Kinnitada esimese õppepäeva läbiviimise plaan - 01.09.2016.a. 

 

14. Kiita heaks õpetajate täiendkoolitusplaan. 

 

15. Kiita heaks I poolaasta tunniplaan. 

 

16. Tagada soodne psühholoogiline mikrokliima lütseumis, rahulik, loov ja austav miljöö 

       kollektiivis. 

 

17. Alustada tööd aineolümpiaadide ettevalmistamiseks, püüda tõsta tulemused. 

Otsuse õiguslik alus 

 Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu 

ülesanded ja töökord“ § 2 lõige 6, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse täiustamiseks; 

 haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu 

ülesanded ja töökord“ § 2 lõige 2, mille kohaselt õppenõukogu kinnitab kooli 

üldtööplaani iga õppeaasta alguseks. 



 

18. Valida usaldusisikuks Jana Otsatalu. 

Valida hoolekogu liikmeks Olga Gortšakova, Jevgeni Gurjanov. 

 

Õppenõukogu otsus on kinnitatud ühehäälselt. 

 

 

 

 


