
KOOL 21. SAJANDIL
KOOLI NÕUKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn 27. märts 2018. a nr 1-2018

Alguse kellaaeg: 14.30, kooli raamatukogu ruumis
Lõpu kellaaeg: 15.00
Koosoleku juhataja ja protokollija: Merle Talvik

Koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud kooli nõukogu liikmed
Ees- ja perekonnanimi Märge koosolekust osavõtu kohta

Alevtina Kornilova, kooli pidaja esindaja Kohal
Merle Talvik, direktor Kohal
Nina Arutyunova, õpetajate esindaja Kohal
Anastasia Yagodkina, gümnaasiumi õpilaste esindaja Kohal
Margarita Gur-Arie, põhikooli vanemate esindaja Hääletas elektroonselt

Päevakord:
1. Ettepanek kooli pidajale kooli õppekava muutmiseks
2. Ettepanek kooli pidajale kooli põhikirja muutmiseks
3. Arvamuse andmine kooli arengukava kohta
4. Kooli dokumentides kasutatavate nimetuste ühtlustamine (tegevdirektor ja direktor; kuraator
ja klassijuhataja; õppealajuhataja ja õppejuht)

1. Ettepanek kooli pidajale kooli õppekava muutmiseks
Merle Talvik andis ülevaate õppekava muudatuse sisust ja vajadusest.
SA Innove õppekava- ja metoodikakeskuse üldhariduse õppekavade valdkonna spetsialistid
hindasid kooli õppekava vastavust erakooliseadusele ning esitasid tagasiside koolile õppekavas
muudatuste tegemiseks.
Kooli õppekavva viiakse sisse alljärgnevad muudatused.
1. SA Innove õppekava- ja metoodikakeskuse üldhariduse õppekavade valdkonna spetsialistid
hindasid kooli õppekava vastavust erakooliseadusele ning leidsid, et gümnaasiumi kehalise
kasvatuse ainekava vajab korrigeerimist. Puudub valdkond orienteerumine. Seetõttu lisatakse
orienteerumise sisu ja õpitulemused gümnaasiumi kehalise kasvatuse ainekavva.
2. Muudatused, mis tulenevad SA Innove õppekava- ja metoodikakeskuse üldhariduse
õppekavade valdkonna spetsialistide soovitustest:
2.1. Üldosa punkti 3.4. ja 4.3. täiendatakse lausega: „Võõrkeeletundides toimuvad tunnid
maksimaalselt sihtkeeles (nii õpetaja kui õpilaste poolt) ning kodukeele või muu keele kasutust
välditakse.“;
2.2. Üldosa punkti 8 kuuendat lõiku täiendatakse lausega: „Loovtööd hinnatakse hinnangutega
„sooritatud“ või „mittesooritatud“.“;
2.3. Ühte valdkonda kuuluvad ainekavad esitatakse ühe tervikuna ning lisatakse ainekavu siduv
valdkonna üldosa, milles kirjeldatakse kooli eripärast lähtuvalt valdkonnapädevus,
üldpädevused, läbivate teemade käsitlemine ja lõiming ainevaldkonna sees ning valdkondade
vahel.
2.4. Põhikooli loodusõpetuse ainekavasse on lisatud II ja III kooliastme väärtuste, hoiakute ja
uurimisoskuste kirjeldus.
2.5. Põhikooli eesti keel teise keelena ainekavas on koondatud ühise lõigu alla hindamine ja
tegevused.
2.6. Põhikooli võõrkeelte ainekavva on lisatud hindamise lõigud.



2.7. Põhikooli vene keele ainekavva on lisatud digioskuste kirjeldus. Põhikooli kirjanduse
ainekavva on lisatud märge, et kirjanduse soovituslikust loendist teeb aineõpetaja valiku klassi
eripärast lähtudes.
2.8. Gümnaasiumi võõrkeelte ainekavasse on tehtud märge, et B1-keeleoskustaseme keel on
tervikuna valikaine.
Muudatused jõustuvad 1. aprillil 2018. a.
Õiguslik alus
Erakooliseaduse § 11 lõike 3 esimene lause sätestab: „Erakooli õppekavas teeb muudatusi
nõukogu, need kinnitab erakooli pidaja.“
Otsus
Esitada muudatused kooli pidajale kinnitamiseks.
Hääletamise tulemus:
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud nõukogu liikmed.

2. Ettepanek kooli pidajale kooli põhikirja muutmiseks
Merle Talvik andis ülevaate põhikirja muudatuse sisust ja vajadusest.
1. Teha järgmised muudatused kooli põhikirjas tulenevalt haridus- ja teadusministri
13. detsembri 2017. a käskkirja nr 1.1-2/17/347 „Kool 21. sajandil riikliku järelevalve õiendi
kinnitamine“ lisa 1 punktis 5.1 tehtud ettekirjutusele viia kooli põhikiri vastavusse
erakooliseaduse § 20 lõikega 3 ja § 21 lõike 3 punktiga 3:

1.1. Põhikirja punkti 5.1 täiendatakse lausega: „Direktor esitab nõukogule kord kuue
kuu jooksul ülevaate Kooli majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha
kasutamisest ning teatab viivituseta Kooli majandusliku seisundi olulisest
halvenemisest.“;
1.2. Põhikirja punktides 6.1.3, 6.1.4 ja 6.3 asendatakse sõnad „Kooli pidaja esindaja“
sõnaga „Direktor“.

2. Teha järgmised muudatused kooli põhikirjas tulenevalt Vabariigi Valitsuse 26. veebruari
2001. a määruse nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused” kehtetuks tunnistamisega ning
Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määruse nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse
alused“ kehtestamisega alates 03.06.2017:

2.1. Põhikirja punkt 20.5. sõnastatakse järgmiselt: „Kooli asjaajamine tugineb Vabariigi
Valitsuse 25. mai 2017. a määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse
alused”.“

3. Teha järgmised muudatused kooli põhikirjas tulenevalt muudatustest põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses alates 1. veebruarist 2018. a:

3.1. Viia põhikirja punktis 11.5. olev lause vastavusse põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 24 lõikega 7, kuna kehtivas põhikirjas olev lause ei ole samane
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatuga;
3.2. Kustutada põhikirja punktis 11.6. viimane lause, kuna see kustutati ka põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 3 muutmisega alates 01.02.2018. a;
3.3. Asendada põhikirja punktis 11.12. sõnad „ja rühmad või klassid hariduslike
erivajadustega õpilastele“ sõnadega „, õpiabirühm, tasemerühm või eriklass„ kooskõlas
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 46 lõikega 11 seoses põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 51 kehtetuks tunnistamisega alates 01.02.2018.

4. Teha järgmised muudatused kooli põhikirjas tulenevalt haridus- ja teadusministri
13. detsembri 2017. a käskkirja nr 1.1-2/17/347 „Kool 21. sajandil riikliku järelevalve õiendi
kinnitamine“ lisa 1 punktis 4.1. tehtud ettepanekust ühtlustada kooli dokumentides nimetused:

4.1. Kustutatakse põhikirja punktis 6.2.7., 17.1 ja 17.4 sõna „õppealajuhataja“.
5. Parandada põhikirja punktis 20 ebatäpsus numeratsioonis. On kaks korda punkt 20.3. Muuta
numeratsioon õigeks alates punktist 20.4.
6. Lisada põhikirja punkt 22.3. järgmises sõnastuses. „Põhikirjas tehtud 27. märtsi 2018. a
muudatused jõustuvad 1. aprillil 2018. a.“



Õiguslik alus
Erakooliseaduse § 21 lõike 3 punkt 1 sätestab: „Erakooli nõukogu esitab erakooli pidajale
kinnitamiseks erakooli põhikirja muutmisettepanekud.“
Otsus
Esitada muudatused kooli pidajale kinnitamiseks.
Hääletamise tulemus:
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud nõukogu liikmed.

3. Arvamuse andmine kooli arengukava kohta
Merle Talvik andis ülevaate kooli arengukavast ning vajadusest arutada kooli arengukava läbi
nõukogus. Kooli arengukava ei olnud varasemalt läbi arutatud nõukogus. Kooli arengkava
terviktekstiga saab tutvuda kooli veebilehel.
Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 2 annab nõukogu arvamuse kooli
arengukava kohta.
Õiguslik alus:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõige 2 sätestab, et nõukogu annab arvamuse kooli
arengukava kohta.
Otsus:
Nõukogu nõustub kooli arengukavaga.
Hääletamise tulemus:
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud nõukogu liikmed.

4. Kooli dokumentides kasutatavate nimetuste ühtlustamine (tegevdirektor ja direktor;
kuraator ja klassijuhataja; õppealajuhataja ja õppejuht)
Haridus- ja teadusministri 13. detsembri 2017. a käskkirja nr 1.1-2/17/347 „Kool 21. sajandil
riikliku järelevalve õiendi kinnitamine“ lisa 1, milles on punkt 4.1, mis sätestab ettepaneku
kooli direktorile, ühtlustada kooli dokumentides kasutatavad nimetused (tegevdirektor ja
direktor; kuraator ja klassijuhataja; õppealajuhataja ja õppejuht).
Merle Talvik andis ülevaate riikliku järelevalve tulemustest, milles on tehtud ettepanek kooli
direktorile, ühtlustada kooli dokumentides kasutatavad nimetused (tegevdirektor ja direktor;
kuraator ja klassijuhataja; õppealajuhataja ja õppejuht). Nimetuste ühtlustamine kooli
dokumentides ei mõjuta ühegi kooli dokumendi sisu, mistõttu muudatused dokumentides
tehakse ettenähtud menetluskorda järgimata.
Õiguslik alus:
Haldusmenetluse seaduse § 59 sätestab, et haldusorgan parandab seadusega haldusakti
muutmiseks ettenähtud menetluskorda järgimata haldusaktis kirjavea ja muu ilmse ebatäpsuse,
mis ei mõjuta haldusakti sisu. Haldusorgan teeb haldusakti parandamise teatavaks haldusakti
adressaadile.
Otsus:
Nõukogu võtab teatavaks, et kooli dokumentides ühtlustatakse kooli dokumentides kasutatavad
nimetused ettenähtud menetluskorda järgimata selliselt, et kõikides dokumentides kasutatakse
nimetusi direktor, kuraator ja õppejuht.
Hääletamise tulemus:
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud nõukogu liikmed.

Merle Talvik
Protokollija


