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KOOL 21. SAJANDIL
ÕPPENÕUKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn 15. märtsil 2018. a nr 15

Alguse kellaaeg: 11.40, kooli raamatukogu ruumis
Lõpu kellaaeg: 12.30
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 Kohal
Marina Kisseljova Kohal
Alevtina Kornilova Kohal
Ludmilla Lumiste Kohal
Marina Mošul Puudus
Ivo Valdma Kohal
Aleksandr Peškov Kohal
Galina Sukacheva Kohal
Anna Šats Kohal
Svetlana Šestakova Kohal
Merle Talvik Kohal
Olga Wolf Kohal
Tamara Voronina Kohal
Raivo Raam Puudus
Mati Talvik Kohal

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

Tatjana Goldrin Majandusjuhataja

Kinnitatud päevakord
1. Kooli õppekava muudatuste läbi arutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava

muudatuste kohta
2. Kooli põhikirja muudatuste läbi arutamine ja arvamuse andmine kooli põhikirja

muudatuste kohta
3. Kooli arengukava läbi arutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava kohta
4. Kooli dokumentides kasutatavate nimetuste ühtlustamine (tegevdirektor ja direktor;

kuraator ja klassijuhataja; õppealajuhataja ja õppejuht)
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5. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest teavitamine
6. Õppenõukogu informeerimine kooli osalemisest üldhariduskoolide rahulolu-uuringus ja

uuringus TALIS

1. Kooli õppekava muudatuste läbi arutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava
muudatuste kohta

1.1. Muudatus gümnaasiumi kooliastme kehalise kasvatuse ainekavas

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.

Otsuse õiguslik alus:
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 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.“

Vastuvõetud otsus nr 15/1.1:
Õppenõukogu nõustub muudatustega gümnaasiumi kooliastme kehalise kasvatuse ainekavas.

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

Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutajad:
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 31. märts 2018. a.
2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Merle Talvik.

1.2 Õppekava üldosa sõnastuse muudatused vastavalt riikliku järelevalve soovitustele:
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Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
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.
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:
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:
Muudatused tulenevad riikliku järelevalve ja SA Innove õppekava- ja metoodikakeskuse
üldhariduse õppekavade valdkonna spetsialistide soovitustest.

Vastuvõetud otsus nr 15/1.2:
Õppenõukogu nõustub muudatustega kooli õppekava üldosas. Samuti viiakse ainekavadesse
sisse kõik SA Innove poolt tehtud soovitused, mis kajastuvad kooli õppekava eelnõus.

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

Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutajad:
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 31. märts 2018. a.
2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Merle Talvik.

2. Kooli põhikirja muudatuste läbi arutamine ja 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:
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Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord“ § 2 punkt 3 sätestab, et õppenõukogu arutab läbi ja 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.
Lisaks ettekirjutusele on tekkinud vajadus ajakohastada kooli põhikirja seoses muudatustega
õigusaktides.

Vastuvõetud otsus nr 15/2:
Õppenõukogu nõustub muudatustega kooli põhikirjas.

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

Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutajad:
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 31. märts 2018. a.
2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Merle Talvik.

3. Kooli arengukava läbi arutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava kohta

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Merle Talvik andis ülevaate kooli arengukavast ning vajadusest arutada kooli arengukava läbi
õppenõukogus. Kooli arengkava terviktekstiga saab tutvuda kooli veebilehel.
Tulenevalt Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu
ülesanded ja töökord“ § 2 punktist 1, tuleb kooli arengukava läbi arutada õppenõukogus ja anda
arvamus kooli arengukava kohta.

Otsuse õiguslik alus:
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 arengukava
kohta.

Otsuse faktiline alus:
Riiklik järelevalve tegi ettekirjutuse, et kooli õppenõukogu erakoolis peab täitma ülesandeid
tulenevalt Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määrusest nr 44 „Kooli õppenõukogu
ülesanded ja töökord“.
Kooli arengukava ei olnud varasemalt läbi arutatud kooli õppenõukogus.

Vastuvõetud otsus nr 15/3:
Õppenõukogu nõustub kooli arengkavas kirjeldatuga.

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

Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutajad:
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 15. märts 2018. a.
2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Merle Talvik.
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4. Kooli dokumentides kasutatavate nimetuste ühtlustamine (tegevdirektor ja direktor;
kuraator ja klassijuhataja; õppealajuhataja ja õppejuht)

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
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).

Otsuse õiguslik alus:
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).
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.
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.

Otsuse faktiline alus:
Riiklik järelevalve tegi ettekirjutuse 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.

Vastuvõetud otsus nr 15/4:
Õppenõukogu võtab teatavaks, et kooli dokumentides ühtlustatakse kooli dokumentides
kasutatavad nimetused (tegevdirektor = direktor; klassijuhataja = kuraator; õppealajuhataja =
õppejuht) ettenähtud menetluskorda järgimata.

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

Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutajad:
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 31. august 2018. a.
2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Merle Talvik.

5. Õppenõukogu otsuste täitmisest teavitamine

Merle Talvik teavitas õppenõukogu järgmiste otsuste täitmisest:

1. Õppenõukogus nr 13 arutasime:
- põhikooli kehalise kasvatuse ainekava muudatusi seoses ujumisega; kooli pidaja kehtestas
muudatused kooli õppekavas;
- arutasime SA Innove hinnangut õppekavale; valmis eelnõu kooli õppekava muutmiseks;
- arutasime järelevalve tulemust, viia õppenõukogu tegevus vastavusse ettekirjutustega 6.4 ja
6.5; õppenõukogu on viinud oma tegevuse vastavusse ettekirjutusega;
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- arutasime järelevalve tulemust, viia õpilastega läbi arenguvestlused; on veel üksikuid õpilasi,
kellega ei ole veel arenguvestlused läbi viidud;
- arutasime õpilaste turvalisusega seotud küsimusi; töörühm teeb aktiivselt selles osas tööd, et
leida parimad lahendused ja meetmed riskide vähendamiseks turvalisuse tagamiseks koolis.

2. Õppenõukogus nr 14 tegelesime õpilaste klassist klassi üleviimistega. 7 õpilast viidi üle
järgmisse klassi. Üks õpilane jäeti üle viimata.

Õppenõukogu võttis info teadmiseks.

6. Õppenõukogu informeerimine kooli osalemisest üldhariduskoolide rahulolu-uuringus
ja uuringus TALIS

Merle Talvik informeeris õppenõukogu, et kool osaleb üldhariduskoolide rahulolu-uuringus ja
uuringus TALIS. Õppenõukogu võttis info teadmiseks.

Merle Talvik
Koosoleku juhataja Olga Wolf

Protokollija


