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Õppenõukogu otsus: 

 

 

1. Määrata õppenõukogu esimeheks R.Juhanson 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. Jätta õpilane B.L., 9.A klass, klassikursust kordama. 

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 jätta õpilane 

klassikursust kordama. 

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

ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase 1.-3. kooliastmes 

klassikursust kordama jätmise. 

 

3. PGS § 18 lg 1 ja  § 48 lg 1,2 alusel rakendada 12.A klassi õpilasele S.A., individuaalne õppekava 

alates 01.09.2017.a. kuni 12.06.2018.a. kõikides ainetes. 

4. PGS § 18 lg 1 ja § 48 lg 1 alusel rakendada 2.C klassi õpilasele J.K., , individuaalne õppekava 

alates 01.09.2017.a. kuni 12.06.2018.a eesti keeles, õpetaja Marina Gevorgjan, vene keeles, 

õpetaja Svetlana Migalenyuk, inglise keeles, õpetaja Aleksander Zalans, matemaatikas, õpetaja 

Svetlana Migalenyuk 

5. PGS § 18 lg 1 ja § 48 lg 1 alusel rakendada 7.B klassi õpilasele A.R.,  individuaalne õppekava 

alates 01.09.2017.a. kuni 12.06.2018.a kõkides ainetes. 

6. PGS § 18 lg 1 ja § 48 lg 1 alusel rakendada 8.A klassi õpilasele R.J., individuaalne õppekava 

alates 01.09.2017.a. kuni 12.06.2018.a. eesti keeles, õpetaja Jelena Loos, vene keeles, õpetaja Olga 

Aparina, inglise keeles, õpetaja Olga Maksimova, matemaatikas, õpetaja Irina Semiglazova. 

 

7. Määrata välisriigist tulnud õpilasele R.,S., õpingute jätkamiseks 2.A klass. 

Määrata välisriigist tulnud õpilasele M.,M., õpingute jätkamiseks 2.E klass. 

Määrata välisriigist tulnud õpilasele N.,S., õpingute jätkamiseks 3.A klass. 

Määrata välisriigist tulnud õpilasele N.,A., õpingute jätkamiseks 6.A klass. 



Määrata välisriigist tulnud õpilasele S.,E., õpingute jätkamiseks 7.B klass. 

Määrata välisriigist tulnud õpilasele M.,D., õpingute jätkamiseks 9.C klass. 

Otsuse õiguslik alus 

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

ja töökord“ § 4 punkt 3, mille kohaselt õppenõukogu otsustab, millises klassis jätkab õpinguid 

välisriigist tulnud õpilane. 

• Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise 

üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“  § 5 lõige 2, mille kohaselt määrab 

õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud 

haridust välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud. 

 

8. PGS § 18 lg 1 ja  § 48 lg 1,2 alusel rakendada rakendada 9.C klassi õpilasele Daniel 

Makhamovile, sünniaeg 16.08.2002,  individuaalne õppekava alates 01.09.2017.a. kuni 

12.06.2018.a. eesti keeles, õpetaja Marina Gevorgjan. 

9. PGS § 18 lg 1 ja  § 48 lg 1,2 alusel rakendada rakendada 7.B klassi õpilasele Ekaterina 

Starokozhevale, ik.60402087019, individuaalne õppekava alates 01.09.2017.a. kuni 12.06.2018.a. 

eesti keeles, õpetaja Jelena Loos. 

10. PGS § 18 lg 1 ja  § 48 lg 1,2 alusel rakendada rakendada 6.A klassi õpilasele Aleksandra 

Nagornayale, ik. 60506277047, individuaalne õppekava alates 01.09.2017.a. kuni 12.06.2018.a. 

eesti keeles, õpetaja Janika Lindpere. 

 

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

 

12. 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). 

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. 

 

13. Kiita heaks uue õppeaasta eesmärgid ja ülesanded.  

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

prioriteete. 

15. Kiita heaks lütseumi üldtööplaan 2017./2018. õppeaastaks.                                                                                                

16. Kiita heaks  lütseumi õppeplaan ja valikained 2017./2018. õppeaastaks.                                                                                                  

17. Kiita heaks lütseumi töökorraldus. 

18. Kiita heaks pakutud õppetoolide ja metoodilise nõukogu koosseis.  

19. Moodustada 2 pikapäevarühma alatest 4. septembrist 2017, kiita heaks pikapäevarühma 

töökorraldus.  

20. Kinnitada esimese õppepäeva läbiviimise plaan - 01.09.2017.a. 

21. Kiita heaks õpetajate täiendkoolitusplaan. 

22. Kiita heaks I trimestri tunniplaan. 

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

       kollektiivis. 

21. 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. 

 

22.Valida usaldusisikuks Olga Gortšakova. 

Valida hoolekogu liikmeks Janika Lindpere, Jevgeni Gurjanov. 

 

 

Õppenõukogu otsus on kinnitatud ühehäälselt. 

 

Rita Juhanson                   Jelena Moisejeva 

Õppenõukogu esimees                  Protokollija 

 

 

 


