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KOOL 21. SAJANDIL
ÕPPENÕUKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn 20. detsember 2017. a nr 13

Alguse kellaaeg: 13.30, kooli raamatukogu ruumis
Lõpu kellaaeg: 14.30
Koosoleku juhataja: Merle Talvik
Protokollija: Olga Wolf

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete
nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega

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

Nina Arutyunova Kohal
Anatoli Grigorjev Kohal
Svetlana Gumenyuk Kohal
Irina Härsing Kohal
Toomas Karm Puudus
Marina Kisseljova Kohal
Alevtina Kornilova Kohal
Ludmilla Lumiste Kohal
Marina Mošul Kohal
Janika Niitsoo Kohal
Aleksandr Peškov Puudus
Galina Sukacheva Kohal
Anna Šats Kohal
Svetlana Šestakova Puudus
Merle Talvik Kohal
Olga Wolf Kohal
Tamara Voronina Kohal

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

Tatjana Goldrin Majandusjuhataja

Kinnitatud päevakord
1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta kehalise kasvatuse ainekavas
2. Kooli õppekava välishindamise tulemuse arutamine ning ettepaneku tegemine tarvilike
meetmete rakendamiseks
3. Välishindamise (riikliku järelevalve) tulemuse arutamine ning ettepaneku tegemine tarvilike
meetmete rakendamiseks
4. Õpilaste klassist klassi üleviimise otsustamine
5. Õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbi arutamine ning
meetmete kavandamine riskide vältimiseks
6. Õppenõukogu otsuste täitmisest teavitamine
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1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta kehalise kasvatuse ainekavas

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Merle Talvik andis ülevaate õppekava muudatuse sisust ja vajadusest.
Põhikooli riikliku õppekava muudatused näevad ette, et alates 1. jaanuarist 2018. a lähtub kool
ujumise muudetud õppesisust ja õpitulemustest. Kuni 24. juulini 2017. a kehtis järgmine
sõnastus:

Kehalise kasvatuse õppesisu ja õpitulemused I kooliastmes
Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes)
Õpitulemused
Õpilane ujub vabalt valitud stiilis 25 meetrit.
Õppesisu
Ohutusnõuded ja kord basseinides ning ujumispaikades. Ujumise hügieeninõuded.
Veega kohanemise harjutused. Rinnuli- ja seliliujumine.
Kehalise kasvatuse õppesisu ja õpitulemused I kooliastmes
Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes)
Õpitulemused
Õpilane ujub vabalt valitud stiilis 25 meetrit.
Õppesisu
Ohutusnõuded ja kord basseinides ning ujumispaikades. Hügieeninõuded ujumisel.
Veega kohanemise harjutused. Rinnuli- ja seliliujumine.

Koolidel on kohustuslik viia kooli õppekavad kooskõlla hiljemalt 1. jaanuariks 2018. a. Enne
õppekava muudatuste kinnitamist kooli pidaja poolt peab õppenõukogus muudatusi arutama ja
õppenõukogu peab andma oma arvamuse muudatuste kohta.
Kooli õppekava muutmise vajadus on tingitud muudatustest õigusaktis.

Otsuse õiguslik alus:
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 25 lõige 8
sätestab, et kooli õppekava tuleb viia määruse lisaga 8 kooskõlla hiljemalt 1. jaanuariks 2018.
a.
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord“ § 2 punkt 1 sätestab, et õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli õppekava
muudatuste kohta.

Otsuse faktiline alus:
Vabariigi Valitsus muutis 20. juulil 2017. a määrusega nr 129 „Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari
2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava” muutmine“ riiklikku õppekava sõnastust
ainevaldkonnas „Kehaline kasvatus“:
https://www.riigiteataja.ee/akt/122072017001

Uus sõnastus õppesisus ja õpitulemustes I kooliastmes:
Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes)
Õpitulemused
Õpilane:
1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 200
meetrit edasi liikuda;
2) hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid veeohutusalaseid oskusi.
Õppesisu
Veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine, rinnuli ja selili asendis
edasiliikumine, turvalisus vees.
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Uus sõnastus õppesisus ja õpitulemustes II kooliastmes:
Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes)
Õpitulemused
Õpilane:
1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 200
meetrit edasi liikuda;
2) hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid veeohutusalaseid oskusi.
Õppesisu
Veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine, rinnuli ja selili asendis
edasiliikumine, turvalisus vees.

Õppekavas endas mingeid regulatsioone ujumiseõpetuse läbiviimise kohta esitatud ei ole. Küll
aga on määruse muutmise eelnõu lisana esitatud dokumente, kus kirjeldatakse detailselt
ujumisõpetuse korraldamist:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/20f85d59-f1f7-4812-8e69-c0969d29fe73

Vastuvõetud otsus nr 13/1:
Õppenõukogu nõustub muudatustega kooli õppekava kehalise kasvatuse ainekavas.

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

Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutajad:
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 31. detsember 2017. a.
2. Otsuse täitmise eest vastutaja: Merle Talvik.

2. Kooli õppekava välishindamise tulemuse arutamine ning ettepaneku tegemine tarvilike
meetmete rakendamiseks

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Merle Talvik andis ülevaate hinnangust kooli õppekava vastavusest Erakooliseadusele, mille
on koostanud SA Innove õppekava- ja metoodikakeskuse üldhariduse õppekavade valdkonna
spetsialistid.
On ettepanek korrigeerida kooli õppekava vastavalt hinnangus toodud märkustele.

Otsuse õiguslik alus:
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord“ § 2 punkt 5 sätestab, et õppenõukogu arutab läbi välishindamise tulemused ning teeb
ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks.

Otsuse faktiline alus:
Kooli õppekava korrigeeritakse vastavalt SA Innove õppekava- ja metoodikakeskuse
üldhariduse õppekavade valdkonna spetsialistide koostatud hinnangus toodud märkustele.

Vastuvõetud otsus nr 13/2:
Õppenõukogu teeb ettepaneku korrigeerida kooli õppekava vastavalt SA Innove õppekava- ja
metoodikakeskuse üldhariduse õppekavade valdkonna spetsialistide koostatud hinnangus
toodud märkustele.
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Hääletamise tulemus:
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud õppenõukogu liikmed.

Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutajad:
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 31. jaanuar 2018. a.
2. Otsuse täitmise eest vastutaja: Merle Talvik.

3. Välishindamise (riikliku järelevalve) tulemuse arutamine ning ettepaneku tegemine
tarvilike meetmete rakendamiseks

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Merle Talvik andis ülevaate riikliku järelevalve tulemustest. Õppenõukogu tegevus tuleb viia
kooskõlla ettekirjutustega 6.4 ja 6.5. Vastavalt ettekirjutusele 6.6 tuleb viia läbi arenguvestlused
õpilastega. Palun jaanuari kuu jooksul läbi viia arenguvestlused kõigi õpilastega. Tänaseks on
100 % tehtud õpetaja /…../ algkooli osa. Teised ei ole esitanud veel ühtegi protokolli
arenguvestluse toimumisest. Vestlused peavad olema läbi viidud 2018. a jaanuari kuu jooksul
ning juhinduda tuleb õpilastega läbiviidavate arenguvestluste korraldamise tingimustest ja
korrast, mis on kättesaadav kooli veebilehel http://hve.edu.ee/kool/dokumendid/.

Otsuse õiguslik alus:
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord“ § 2 punkt 5 sätestab, et õppenõukogu arutab läbi välishindamise tulemused ning teeb
ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks.

Otsuse faktiline alus:
Järelevalve tulemused on esitatud õiendis:
https://dok.hm.ee/et/document.html?id=7db29791-e305-4b7a-a1b5-951e52210a37.

Vastuvõetud otsus nr 13/3.1:
Õppenõukogu võtab ettepanekud ja ettekirjutused teadmiseks ja täitmiseks. Õppenõukogu viib
oma tegevuse vastavusse ettekirjutustega 6.4 ja 6.5.

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

Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutajad:
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 20. detsember 2017. a.
2. Otsuse täitmise eest vastutaja: Merle Talvik.

Vastuvõetud otsus nr 13/3.2:
Õpetajatel on kohustus viia läbi viivitamata (2018. a jaanuari kuu jooksul) arenguvestlused
õpilastega ja vormistada arenguvestluste protokollid.
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord“ § 6 lõike 2 kohaselt on õppenõukogu otsused täitmiseks kohustuslikud kõigile
õpetajatele ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele, samuti teistele kooli töötajatele
ja õpilastele neid otseselt puudutavates küsimustes.
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Hääletamise tulemus:
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud õppenõukogu liikmed.

Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutajad:
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 31. jaanuar 2018. a.
2. Otsuse täitmise eest vastutaja: Olga Wolf.

4. Õpilaste klassist klassi üleviimise otsustamine

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõttude lühike sisu
Olga Wolf tegi ülevaate õpilaste edasijõudmisest. Üleviimise eelduseks saab olla vajalikul arvul
kursuste sooritatus vastavalt kooli õppekava tunnijaotusplaanile. Vajalikul määral kursuseid ei
ole praegu tehtud mitte kellelgi.
Merle Talvik: Teen ettepaneku üleviimist soovivatele õpilastele anda lisaaega kursuste
sooritamiseks kuni 19. jaanuarini 2018. Pärast seda vaatame nende tulemused uuesti üle ning
võtame üleviimise teema uuesti arutluse alla.

Otsuse õiguslik alus:
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord“ § 4 punkt 1 sätestab, et õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise.

Otsuse faktiline alus:
Seitse õpilast soovisid enda üleviimist 11. klassist 12. klassi:
/…../

Õpilaste kohta, kes viiakse üle järgmisse klassi, tehakse vajalikud muudatused EHISes,
õpilasraamatus ja e-koolis.

Vastuvõetud otsus nr 13/4:
Õppenõukogu nõustub põhimõtteliselt seitsme õpilase üleviimisega 12. klassi, kuid annab
õpilastele aega vajalikul arvul kursuste sooritamiseks kuni 19. jaanuarini 2018. a. Õppenõukogu
vaatab õpilaste tulemused uuesti üle jaanuari kuus.

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

Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutajad:
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 08. jaanuar 2018. a.
2. Otsuse täitmise eest vastutaja: Olga Wolf.
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5. Õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbi arutamine ning
meetmete kavandamine riskide vältimiseks

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Merle Talvik: Paari viimase kuu sündmused on kergitanud üles vajaduse tegeleda õpilaste ja
õpetajate turvalisusega koolis. Töötada tuleb välja hädaolukorra lahendamise plaan. On
ettepanek moodustada vastav töörühm, kelle ülesandeks on kompleksselt vaadata üle
turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandada meetmed riskide
vähendamiseks.

Otsuse õiguslik alus:
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord“ § 2 punkt 10 sätestab, et õppenõukogu arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid
õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks ning punkt 10 sätestab,
et õppenõukogu osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel.

Otsuse faktiline alus:
Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 44 sätestab nõuded ja regulatsiooni vaimse ja füüsilise
turvalisuse tagamisele koolis ning § 45 sätestab nõuded ja regulatsiooni hädaolukorra
lahendamisele koolis.

Vastuvõetud otsus nr 13/5:
Õppenõukogu teeb ettepaneku moodustada töörühm /…../, kelle ülesandeks on kompleksselt
vaadata üle turvalisusega seotud riskid ning kavandada meetmed riskide vähendamiseks ja viia
sisse vajalikud muudatused koolidokumentides, sh kooli kodukorras, seoses turvalisuse
tagamise ennetamisega koolis.

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

Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutajad:
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 28. veebruar 2018. a.
2. Otsuse täitmise eest vastutaja: Tatjana Goldrin.

6. Õppenõukogu otsuste täitmisest teavitamine

Merle Talvik teavitas õppenõukogu järgmiste otsuste täitmisest:

1. Õppenõukogus nr 9 kinnitasime käesolevaks õppeaastaks üldtööplaani ja õppekava
muudatused ning planeerisime töö HEV õpilastega. Tänaseks on esimene poolaasta lõppemas,
kool on töötanud üldtööplaani ja õppekava järgi. Tegevus HEV õpilaste toetamiseks on alanud,
HEV koordinaator Svetlana Gumenyuk on täitnud talle määratud ülesandeid.

2. Õppenõukogudes nr 10 ja 11 tegelesime õpilaste lõpetamiste ja klassist klassi üleviimistega.
Õpilastele, kes lõpetasid kooli, väljastati vastavad dokumendid ja õpilaste kohta, kes viidi üle
järgmisse klassi, tehti vastavad kanded õpilasraamatusse.
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3. Õppenõukogu nr 12 oli erakorraline, kokku kutsutud seoses õpilane /…../ ohtliku käitumisega
kooli ruumides ning nõukogu tulemuseks oli õpilasele ajutise õppes osalemise keelu
rakendamine. Õppes osalemise keeldu rakendati kuni õppelepingu lõppemiseni.

Õppenõukogu võttis info teadmiseks.

Merle Talvik
Koosoleku juhataja Olga Wolf

Protokollija


