
Tallinna Õismäe Vene Lütseum 

 

 

Õppenõukogu protokoll       20. Juuni 2017 nr.1-5/3  

 

 

 

Õppenõukogu otsus 

 

 

1. Üle viia 8.A klassist 9.A klassi Llllee Ozzzzzzz. 

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 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise. 

 

2. Pikendada täiendav õppetöö alates 22-st kuni 30. augustini 2017.a. järgmistele õpilastele:  

I.K., 6.A klass, matemaatika, op.N. Gureeva, 

B.L., 9.C klass, vene keel, kirjandus, eesti keel, inglise keel, matemaatika, ajalugu, keemia, 

füüsika, geografia, joonistamine, muusika ainetes. 

Otsuse õiguslik alus 

 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. 

 

3. Väljastada põhikooli lõputunnistused järgmistele põhikooli lõpetamise tingimused täitnud 

õpilastele. 

Otsuse õiguslik alus 

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused 

täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse. 

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

ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõpetamise ning põhikooli 

lõputunnistuse väljaandmise. 

 

4. Väljastada põhikooli lõputunnistused kiitusega põhikooli lõpetajale, kellel kõigi 

lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea” ja 

käitumine „eeskujulik” või „hea”: 

9.A klass: Julia Djomina, Kirill Kurkin, Arseni Zadvornov, Martina Zamatajeva. 

9.B klass: Andrei Boitsov, Artjom Latuta, Simon Liskman, Artjom Savin, Nikita Žoglo. 

9.C klass:  Sofia Klink 

Otsuse õiguslik alus 

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

ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga 

ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel. 



 Haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused 

ja kord“ § 2 lõige 2, mille kohaselt põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel 

tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu. 

 

5. Väljastada gümnaasiumi lõputunnistused järgmistele gümnaasiumi lõpetamise tingimused 

täitnud õpilastele 

Otsuse õiguslik alus 

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 31 ning Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse 

nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava“ §-s 22. Gümnaasium loetakse lõpetatuks, kui õpilane on 

täitnud gümnaasiumi lõpetamise tingimused. 

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

ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab gümnaasiumi lõpetamise ning 

gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise. 

 

6. Tunnustada kuldmedaliga gümnaasiumi 4 lõpetajad, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne 

on „väga hea”: 

12.A klass: Aleksandra Lubkova, Sofia Vasman 

12.B klass: Sinikka  Paukku, Deniza Šakirzjanova 

Tunnustada hõbemedaliga gümnaasiumi 4 lõpetajad, kellel kuni kahes õppeaines on 

kooliastmehinne vähemalt „hea” ja ülejäänud õppeainetes „väga hea”: 

12.A klass:  Platon  Tanaga 

12.B klass:  Anna  Polištšuk, Martin Rakita, Ines Tihhomirova      

Otsuse õiguslik alus 

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

töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kuld- ja 

hõbemedaliga ning kiituskirjaga. 

 Haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused 

ja kord“ § 3 lõige 3, mille kohaselt gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise 

otsustab kooli õppenõukogu. 
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