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KOOL 21. SAJANDIL
ÕPILASESINDUS

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn 15. märtsil 2018. a nr 1-2018

Alguse kellaaeg: 12.30, kooli muusikaklassis
Lõpu kellaaeg: 13.15
Koosoleku juhataja: Anastasia Yagodkina
Protokollija: Hanna-Miriam Rubanovitš

Õpilasesinduse koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õpilasesinduse
liikmete nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega

Õpilasesinduse liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta):
Ees- ja perekonnanimi Märge osalemise või puudumise kohta

Anastasia Yagodkina Kohal
Taisi Gur-Arje Kohal
Mihail Ivanov Kohal
Genrih Gretsi Kohal
Hanna-Miriam Rubanovitš Kohal
Bogdan Shivaga Puudus, asendas Konstantin Kiss
Veronika Bulanova Kohal

Koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega:
Ees- ja perekonnanimi Ametinimetus

Merle Talvik Direktor

Päevakord
1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta
2. Arvamuse andmine kooli põhikirja muudatuste kohta
3. Arvamuse andmine kooli arengukava kohta

1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Merle Talvik andis ülevaate õppekava muudatuse sisust ja vajadusest.
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.
Samuti tuleb tulenevalt riikliku järelevalve soovitustest, viia kooli õppekava üldosasse sisse
järgmised muudatused:
Muudatus nr 1.
3.4. Eesti keelest erinevate õppekeelte kasutamine õppeaineti
Vastavalt kooli põhikirjale on õppekeelteks eesti keel ja vene keel.
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Õpetaja valikul ja algatusel võib lõimida kõiki õppeaineid erinevate keeltega. Õpetaja võib, kui
see on õpitulemuse saavutamiseks vajalik, õppetunni tasandil kasutada aine õppekeelest
erinevas keeles õppematerjale (sh õpilase koduses keeles) või teatud tunni etappides keele
vahetust (nt reflektsioonifaasis). Lisada lause: „Võõrkeeletundides toimuvad tunnid
maksimaalselt sihtkeeles (nii õpetaja kui õpilaste poolt) ning kodukeele või muu keele
kasutust välditakse“.
Muudatus nr 2.
8. LOOVTÖÖ TEMAATIKA VALIKU, JUHENDAMISE, TÖÖ KOOSTAMISE JA
HINDAMISE KORD
Loovtöö loetakse sooritatuks kui õpilane on loovtöö esitlenud ettekandena. Esitlused toimuvad
projektinädala lõppedes. Lisada lause: „Loovtööd hinnatakse hinnangutega „sooritatud“ või
„mittesooritatud““.

Otsuse õiguslik alus:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2 sätestab, et õpilasesindus annab arvamuse kooli
õppekava muudatuste kohta.

Otsuse faktiline alus:
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava” lisa 7
kirjeldab ainevaldkonda „Kehaline kasvatus“, sätestades kursuste õpitulemuste ja õppesisuna
orienteerumise:
„Õpitulemused
Õpilane läbib kaardi ja kompassiga harjutus- ja/või võistlusraja.
Õppesisu
Erineva raskusastmega orienteerumisradade ja maastike läbimine. Läbitud raja analüüs.
Orienteerumisradade läbimine: suund-, valik-, rattaorienteerumine, märkesuusatamine,
orienteerumismatkamine. Orienteerumine liikumisharrastusena.“
Teised muudatused tulenevad riikliku järelevalve ja SA Innove õppekava- ja metoodikakeskuse
üldhariduse õppekavade valdkonna spetsialistide soovitustest ning on kajastatud kooli
õppekava eelnõus.

Vastuvõetud otsus:
Õpilasesindus nõustub muudatustega kooli õppekavas.

Hääletamise tulemus:
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud õpilasesinduse liikmed.

2. Arvamuse andmine kooli põhikirja muudatuste kohta

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Merle Talvik andis ülevaate kooli põhikirja muudatuse sisust ja vajadusest.

Otsuse õiguslik alus:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõige 2 sätestab, et õpilasesindus annab arvamuse kooli
põhikirja muudatuste kohta.

Otsuse faktiline alus:
Riiklik järelevalve tegi kooli pidajale ettekirjutuse, viia kooli põhikiri vastavusse
erakooliseaduse § 20 lg-ga 3 ja § 21 lg 3 p-ga 3 1. aprilliks 2018. a.



3

Lisaks ettekirjutusele on tekkinud vajadus ajakohastada kooli põhikirja seoses muudatustega
õigusaktides.

Vastuvõetud otsus:
Õpilasesindus nõustub muudatustega kooli põhikirjas.

Hääletamise tulemus:
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud õpilasesinduse liikmed.

3. Arvamuse andmine kooli arengukava kohta

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Merle Talvik andis ülevaate kooli arengukavast ning vajadusest arutada kooli arengukava läbi
õpilasesinduses. Kooli arengkava terviktekstiga saab tutvuda kooli veebilehel.
Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 2 annab õpilasesindus arvamuse
kooli arengukava kohta.

Otsuse õiguslik alus:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõige 2 sätestab, et õpilasesindus annab arvamuse kooli
arengukava kohta.

Otsuse faktiline alus:
Kooli arengukava ei olnud varasemalt läbi arutatud kooli õpilasesinduses.

Vastuvõetud otsus:
Õpilasesindus nõustub kooli arengukavaga.

Hääletamise tulemus:
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud õpilasesinduse liikmed.

Anastasia Yagodkina
Koosoleku juhataja Hanna-Miriam Rubanovitš

Protokollija


