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Tallinna Õismäe Vene Lütseum 

 

 

 

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL     27. august 2018 nr 1-5/6

  

 

Algus   09.30 

Lõpp            13.30 

Toimumiskoht  auditoorium 

Esimees             Rita  Juhanson 

Protokollija  Olga Stassenko 

 

Õppenõukogus  osalesid 64 pedagoogi (registreerimisleht lisatud) 

 

Kutsutud:  

Puudusid: 

 

Päevakava 

 

1. Koolijuhi tervitussõna. Muudatused pedagoogilises kollektiivis. Õppenõukogu päevakava  

2. Õppenõukogu esimehe ja sekretäri valimine  

3. Õppejuhi Niina Sidorenko tervitussõna. Pikendatud õppeaasta kokkuvõte  

4. 2017/2018. õppeaasta Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õppe- ja kasvatustegevuse tulemused 

4.1.Lütseumi töö analüüs 2017/2018. õppeaastal. Peamiste tegevusalade analüüs. 

4.2.Tasemetööde analüüs.  Tugiteenuste töö analüüs  

4.3.Tervisedendava tegevuse analüüs  

4.4.Koolitaseme-, uurimus- ja loovtööde analüüs  

4.5.Õppetoolide töö kokkuvõte  

4.6.IKT valdkonna analüüs  

4.7.Kasvatustöö analüüs. Tunnivälise ja koolivälise tegevuse analüüs.  

5. 2018/2019. õppeaasta prioriteedid, eesmärgid ja ülesanded  

6. Muudatused lütseumi põhikooli õppekava üldosas ning kooli õpilaste teadmiste ja oskuste 

hindamise tingimustes ja korras  

7. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine. Individuaalsete 

õppekavade  rakendamine  

8. Töökeskkonna nõukogu tööst  

9. Esindaja nimetamine hoolekokku  

10. 2018/2019. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine 

 

Päevakorrapunktide õiguslikud alused 

 

Päevakorra punkt 1. 

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja 

töökord“ § 5 lg 1, mille kohaselt õppenõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab 

osa kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees. 

 

Päevakorra punkt 2. 

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja 

töökord“  

 § 1 lg 3, mille kohaselt õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad,  

tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud; 

 § 5 lg 1, mille kohaselt õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma liikmete 
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hulgast õppenõukogu sekretäri. 

 

Päevakorra punkt 3. 

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja 

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

 

Päevakorra punkt 4. 

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja 

töökord“ § 2 p 6, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

tulemused ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

parendamiseks. 

 

Päevakorra punkt 5. 

 

Päevakorra punkt 6. 

 Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja 

töökord“ § 2 p 1, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli õppekava 

ning selle muudatuste kohta.  

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lg 2, mille kohaselt kooli õppekava ja selle 

muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule. 

 

Päevakorra punkt 7. 

 Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja 

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

välisriigist tulnud õpilane.  

 Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja 

töökord“ § 3 p 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilasele koduõppe rakendamise vanema 

taotluse alusel. 

 Haridus- ja teadusministri 19.08.2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised 

tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 5 lg 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. 

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 18 lg 1, mille kohaselt kool võib teha õpilast õpetades 

muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Kui 

muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või 

kahanemine võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste 

vähendamine või asendamine, tuleb õpilasele koostada riiklikes õppekavades sätestatud 

tingimustel individuaalne õppekava. 

 

Päevakorra punkt 8. 

 

Päevakorra punkt 9. 

 Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja  

töökord“ § 2 p 9, mille kohaselt  õppenõukogu nimetab oma esindajad kooli hoolekogu ja teiste 

kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel. 

 Tallinna Linnavalitsuse 16.02.2011.a määruse nr 8 “Tallinna munitsipaalüldhariduskooli 

hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord” § 5 lg 4, mille kohaselt õpetajate esindajad 

valitakse õppenõukogu koosolekul avaliku hääletamise teel 

 

Päevakorra punkt 10. 

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja 

töökord“ § 2 p 2, mille kohaselt õppenõukogu kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta 

alguseks. 
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ÕPPENÕUKOGU OTSUS: 

 

1. Valida õppenõukogu esimeheks Rita Juhanson ja sekretäriks Olga Stassenko. 

2. Hinnata lütseumi töö 2017/ 2018. õppeaastal hindele „hea“. 

3. Kiita heaks uue õppeaasta eesmärgid ja ülesanded. Järgida lütseumi töös 2018/2019.õppeaasta 

prioriteete, eesmärke ning metoodilist teemat “Õpilaste üldpädevuste arendamine kõikides 

õppeainetes ja kooliastmetes”. 

 

4. Kiita heaks Tallinna Õismäe Vene Lütseumi põhikooli õppekava üldosa muudatused: 

4.1.lisada § 12 lg 2 ”Kohustuslikud ja valikõppeained” punkt 11 valikaine: arvutiõpetus; 

4.2.muuta § 14 “Tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti” lg 1 järgmiselt 

4.2.1. suurendada matemaatika õppetundide arv 7.klassis – 5 õppetundi nädalas; 

4.2.2. tühistastada matemaatika valikaine 1,0 õppetund 7.klassis; 

4.2.3. vähendada matemaatika õppetundide arv 8.klassis – 4 õppetundi nädalas; 

4.2.4. lisada valikaine “Arvutiõpetus” 1 õppetund nädalas 8.klassis;  

4.3.muuta § 14 “Tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti” lg 2 järgmiselt: 

4.3.1. suurendada matemaatika õppetundide arv 7.klassis – 5 õppetundi nädalas; 

4.3.2. tühistastada eesti keele valikaine 1,0 õppetund 7.klassis; 

4.3.3. vähendada matemaatika õppetundide arv 8.klassis – 4 õppetundi nädalas; 

4.3.4. lisada valikaine “Arvutiõpetus” 1 õppetund nädalas 8.klassis 

 

5. Kiita heaks kooli hindamiskorra muudatused, nimelt 

5.1.punkt 6 sõnastada järgmiselt: “Suuliste ja kirjalike sõnaliste hinnangute kasutamine 1. ja 

2. klasside õpilaste õpitulemuste hindamisel”. 

5.2.punkt 6.3. ning sõnastada järgmiselt: “1. ja 2.klassi õpilase tööle antakse sõnaline ja/või 

kirjalik hinnang lähtuvalt tema arengust, kooliastme pädevustest ja õpioskuste 

kujunemisest, õpiprotsessis osalemisest ning õpitulemustest. 2. klassi kokkuvõtvate 

kirjalike tööde puhul kasutatakse 100- pallist hindalist skaalat”. 

5.3.lisada allpunkt 5.4.1. järgmises sõnastuses: 8.klassi õppeaine „Arvutiõpetus“ kokkuvõttev 

hinne on „Arvestatud“ (märgitakse „A“) või „Mitte arvestatud“ („MA“) 

 

 

6. Kiita heaks Tallinna Õismäe Vene Lütseumi gümnaasiumi õppekava üldosa muudatused: 

6.1.Muuta § 5 punkt 9 lisades kooli valikkursus: Kodulugu. 

6.2.Muuta § 7 lg 1 “Akadeemilise üldsuuna tunnijaotusplaan” järgmiselt:  

6.2.1. lisada kooli valikkursus “Kodulugu” 1 õppetund nädalas 11.klassis Eesti 

kirjanduse valikkursuse asemel; õppekeel – eesti keel; 

6.2.2. lisada valikkursus “Karjääriõpetus” 1,0 õppetund nädalas ka 11.klassis; õppekeel 

– eesti keel; 

6.2.3. lisada valikkursus “Usundiõpetus“ 1,0 õppetund nädalas 12.klassis; õppekeel – 

inglise keel; 

6.2.4. vähendada B2 keeleoskustasemel võõrkeele valikkursuste arvu 1 kursuse võrra 

igas klassis; alates 01.09.2018 10.klassis 2 kusrsust, 10.klassis 3 kursust, 12.klassis 

2 kursust, kokku gümnaasiumiastmes 7 kursust. 

 

7. Määrata välisriigist tulnud õpilasele XXXXXXXX õpingute jätkamiseks 5.klassi ning kiita 

heaks 2018/2019.õppeaastal talle IÕK rakendamist eesti keeles. 

 

8. Kiita heaks 2018/2019.õppeaastal 9.kl õpilasele XXXXXXX IÕK rakendamist eesti keeles, 

inglise keeles, vene keeles, matemaatikas. 

 

9. Taotleda väikeklassi avamist ühele õpilasele XXXXXX, nimetades 1.V klassiks ning kiita 

heaks 2018/2019.õppeaastal õpilasele IÕK rakendamist kõikides õppeanetes järgmises 
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nädalakoormusega: matemaatika – 3 õppetundi; loodusõpetus – 1 õppetund; eesti keel – 3 

õppetundi; vene keel – 6 õppetundi; muusika – 2 õppetundi; kunst – 2 õppetundi; tööõpetus – 

1 õppetund; kehaline kasvatus – 2 õppetundi; logopeediline abi – 1 õppetund. 

 

10. Viia üle õpilane XXXXXXXX 6.B klassi.  

11. Viia üle õpilane XXXXXXXXX 6.C klassi. 

12. Rakendada 12.klassi õpilasele XXXXXXX 2018/2019.õppeaastal koduõppe ning IÕK 

kõikides ainetes vastavalt 12.kl tunnijaotusplaanile.  

13. Viia üle õpilane XXXXXXX 9.A klassi. 

14. Viia üle õpilane XXXXXXXX 9.A klassi. 

15. Viia üle õpilane XXXXXXXX 11. A klassi. 

16. Valida õpetajate esindajateks hoolekokku Janika Lindpere ja Jevgeni Gurjanovit. 

17. Kinnitada lütseumi üldtööplaani 2018/20019.õppeaastaks 

 

 

 

 

Rita Juhanson           Olga Stassenko 

Õppenõukogu esimees        Protokollija 

 

 

 

 


