Kooli õppenõukogu protokoll nr 1/9-1

Tallinn

16.12.2016
Algus: kell 09.00
Lõpp: kell 09.30

Juhataja: Valeri Novikov
Protokollija: Anne Nahkur
Koosolekust võtsid osa: Valeri Novikov, Elena Vinogradova, Tatiana Kravtšenko, Natalja
Poljakova, Maria Jegoruškina, Darja Krautman, Ljubov Klimova, Anne Nahkur, Viktoria
Pritsõk-Kirjakova, Irina Tšitšejeva, Pantšenko, Valentina Põder, Aneta Raudvee, Deniss
Beljajev, Tatjana Unt, Sergei Mitjurov, Olga Didõk, Valeri Medjankin, Emilia Solomnikova,
Elvira Baranova, Galina Jarotskaja, Svetlana Gorbatšova
Puudusid: Irina Antonjuk, Anastassia Nadeinja, Jelena Tšerepanova, Natalia Oršanskaja
PÄEVAKORD:
1. Üleviimisest individuaalsele õppekavale
Õppealajuhataja Elena Vinogradova tegi ülevaate mitteedasijõudnute ja teistest koolidest
tulnud õpilaste võimalustest üle minna individuaalsele õppekavale.
Arutluse tulemusena määrati individuaalsed õppeprogrammid alljärgnevalt:
……….. (7.klass) eesti keeles (põhjus - mitteedasijõudmine 1. poolaastal)
………. (8. klass) eesti keeles (põhjus - mitteedasijõudmine 1. poolaastal)
………. (2. klass) vene keeles (ema palvel)
Poolt oli 24 õppenõukogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud

Juhataja: Valeri Novikov
Protokollija: Anne Nahkur

Kooli õppenõukogu protokoll nr 1/9-2

Tallinn
Juhataja: Valeri Novikov, direktor
Protokollija: Anne Nahkur

01.06.2017

Algus: kell 09.00
Lõpp: kell 10.30
Koosolekust võtsid osa: Valeri Novikov, Elena Vinogradova, Tatiana Kravtšenko, Natalja
Poljakova, Maria Jegoruškina, Darja Krautman, Ljubov Klimova, Anne Nahkur, Viktoria
Pritsõk-Kirjakova, Irina Tšitšejeva, Pantšenko, Valentina Põder, Aneta Raudvee, Deniss
Beljajev, Tatjana Unt, Sergei Mitjurov, Olga Didõk, Valeri Medjankin, Emilia Solomnikova,
Elvira Baranova, Galina Jarotskaja, Svetlana Gorbatšova
Puudusid: Irina Antonjuk, Anastassia Nadeinja, Jelena Tšerepanova, Natalia Oršanskaja
PÄEVAKORD:
1. Eelmiste õppenõukogude otsuste täitmisest
2. Õppeaasta lõpetamine ja 1.-8. ja 10. klassi õpilaste üleviimise otsustamine
3. Pikendatud õppeaastale/täiendavale õppele määramine
4. Õpilaste tunnustamine ja karistamine
5. Õppenõukogu liikmete nimetamine lõputunnistustele allakirjutamiseks
KOOSOLEKU KÄIK:
1. Eelmiste õppenõukogude otsuste täitmisest
Õppenõukogu otsusega 1.09.2016 õa määrati individuaalsed õppeprogrammid uutele
meie kooli õppima asunud õpilastele:
………. (5. klass) inglise keeles
ja 11. klassi õpilastele 35 IÕK puuduvates õppeainetes
Õppenõukogu otsusega 14.01.2017 õa määrati individuaalsed õppeprogrammid
…….. (7.klass) eesti keeles (põhjus - mitteedasijõudmine 1. poolaastal)
……. (8. klass) eesti keeles (põhjus - mitteedasijõudmine 1. poolaastal)
…….. (2. klass) vene keeles (ema palvel)
Otsus: Täidetud
2. Õppeaasta lõpetamine ja 1.-8. ja 10. klassi õpilaste üleviimise otsustamine
Kuulati ära õppealajuhataja Elena Vinogradova aruanne, kes analüüsis õpilaste õpitulemusi
ja tegi õppenõukogule ettepaneku õppeaasta hinnete alusel viia üle järgmisesse klassi
allnimetatud õpilased.

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 .a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“
§ 22 lõige 8 ning haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määruse nr 44 „Kooli
õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkti 1 üle viia:

2. klassi:
….

3. klassi:
…….

4. klassi:
…….

5. klassi:
…….

6. klassi:
……..

7. klassi:
……..

8. klassi:
……..

9.klassi:
………

11. klassi:
……..
Võttes aluseks PGSi § 28 (6) ning haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määruse nr 44
„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 6 välja arvata Eurogümnaasiumi 10. klassi
õpilaste nimekirjast ….. ja …… seoses sellega, et õpilased pole täitnud nominaalse õppeaja
jooksul gümnaasiumi õppimise tingimusi.

3. Pikendatud õppeaastale/täiendavale õppetööle määramine
Jätta täiendavale õppetööle järgmised õpilased:
……. 5. klass, eesti keel (07.06-20.06), õp V. Põder
…… 6. klass, eesti keel (07.06-20.06) , õp V. Põder
…… 7. klasss, eesti keel, õp V. Põder; keemia, õp E. Solomnikova; geograafia,
õp D. Krautman (07.06 -20.06)
…….. 7. klass, kehaline kasvatus (07.06 -20.06)
…….. 8. klass, eesti keel, õp V. Põder; keemia, õp E. Solomnikova (07.06 20.06)
……… 8. klass, inimeseõpetus (07.06 -25.08), õp D. Krautman
……….. 9. klass eesti keel (07.06 -20.06) , õp V. Põder
………. 9. klass eesti keel (07.06 -20.06) , õp V. Põder
Poolt oli 24 õppenõukogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud.
4. Õpilaste tunnustamine ja karistamine
Võttes aluseks Eurogümnaasiumi õpilaste tunnustamise tingimused ja kord (kehtestatud
õppenõukogu otsusega 14.03.2014 nr 1-9/3):
4.1.Tunnustada kiituskirjaga õppeaasta lõpus „Väga hea õppimise eest“
……. – 4. klass
……. – 6. klass
4.2.Tunnustada kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest“ üksikainetes
…….. (1. klass): eesti keel
……..(1. klass): eesti keel
……..(1. klass): eesti keel
……..(2. klass): rütmika, eesti keel
……. (2. klass): rütmika
……. (2. klass): rütrmika
……. (2. klass): rütmika
……. (2. klass): eesti keel

…….. (2. klass): eesti keel
……. (4. klass): loodusõpetus, vene keel, eesti keel
…… (10. klass) : saksa keel
4.3 Alandada aasta käitumise hinnet „mitterahuldavaks“ järgmiselt:
…….. (8. klass)
…….. (9. klass)
Poolt oli 24 õppenõukogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud.
5. Õppenõukogu liikmete nimetamine lõputunnistustele allakirjutamiseks
Õppenõukogu määras lõputunnistusele allkirjade andjateks järgmised õppenõukogu
liikmed:
Elena Vinogradova
Tatjana Unt
Deniss Beljajev
Darja Krautman
Valentina Põder
Poolt oli 24 õppenõukogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud.

Koosoleku juhataja: Valeri Novikov

Protokollija: Anne Nahkur

Kooli õppenõukogu protokoll nr 1/9-3

Tallinn

20.06.2017

Juhataja: Valeri Novikov, direktor
Protokollija: Anne Nahkur
Algus: kell 09.00

Lõpp: kell 10.00
Koosolekust võtsid osa: Valeri Novikov, Elena Vinogradova, Tatiana Kravtšenko, Natalja
Poljakova, Maria Jegoruškina, Darja Krautman, Ljubov Klimova, Anne Nahkur, Viktoria
Pritsõk-Kirjakova, Irina Tšitšejeva, Pantšenko, Valentina Põder, Aneta Raudvee, Deniss
Beljajev, Tatjana Unt, Sergei Mitjurov, Olga Didõk, Valeri Medjankin, Emilia Solomnikova,
Elvira Baranova, Galina Jarotskaja, Svetlana Gorbatšova
Puudusid: Irina Antonjuk, Anastassia Nadeinja, Jelena Tšerepanova, Natalia Oršanskaja
PÄEVAKORD:
1. Gümaasiumi lõpetamisest ja õpilaste tunnustamisest
2. Pikendatud õppeaasta lõpetamisest
3. Põhikooli lõpetamisest
Koosoleku käik:
1. Gümaasiumi lõpetamisest ja õpilaste tunnustamisest
1.1.Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 .a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riiklik
õppekava“ § 18 ning haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määruse nr 44 „Kooli
õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkti 1 lugeda Eurogümnaasiumi lõpetanuks ja
väljastada gümnaasiumi lõputunnistused järgmistele õpilastele:
…

1.2.Võttes aluseks Eurogümnaasiumi õpilaste tunnustamise tingimused ja kord (kehtestatud
õppenõukogu otsusega 14.03.2014 nr 1-9/3):
1.3.Tunnustada kuldmedaliga
 …
1.4.Tuunustada hõbemedaliga
 ……
1.5.Tunnustada kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest“ üksikainetes
 …… (inglise keel)
 ……. (inglise keel)
Poolt oli 24 õppenõukogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud.

2. Pikendatud õppeaasta lõpetamisest
Pikendatud õppeaastale/täiendavale õppetööle olid jäetud järgmised õpilased:
……… 5. klass, eesti keel (07.06-20.06), õp V. Põder
……… 6. klass, eesti keel (07.06-20.06) , õp V. Põder

…… 7. klasss, eesti keel, õp V. Põder; keemia, õp E. Solomnikova; geograafia,
õp D. Krautman (07.06 -20.06)
…….. 7. klass, kehaline kasvatus (07.06 -20.06)
…….. 8. klass, eesti keel, õp V. Põder; keemia, õp E. Solomnikova (07.06 20.06)
……. 8. klass, inimeseõpetus (07.06 -25.08), õp D. Krautman
…… 9. klass eesti keel (07.06 -20.06) , õp V. Põder
…… 9. klass eesti keel (07.06 -20.06) , õp V. Põder
Kõik õpilased on oma täiendava õppetöö sooritanud ja on viidud järgmisesse klassi.
Poolt oli 24 õppenõukogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud.
3. Põhikooli lõpetamisest
3.Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 .a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“
§ 22 lõige 8 ning haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu
ülesanded ja töökord“ § 4 punkti 1 lugeda Eurogümnaasiumis põhikooli lõpetanuks ja
väljastada lõputunnistused järgmistele õpilastele:
…….
Poolt oli 24 õppenõukogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud.

Koosoleku juhataja: Valeri Novikov

Protokollija: Anne Nahkur
Kooli õppenõukogu protokoll nr 19-4
Tallinn

31.08.2017

Juhataja: Valeri Novikov, direktor
Protokollija: Anne Nahkur
Algus: kell 11.00
Lõpp: kell 12.00
Koosolekust võtsid osa: Valeri Novikov, Elena Vinogradova, Irina Baranova, Tatjana
Unt, Sergei Mitjurjov, Maria Jegoruškina, Ljubov Klimova, Anne Nahkur, Valentina
Põder, Emilia Solomnikova, Raissa Teor, Deniss Beljajev, Viktoria Pritsõk-Kirjakova,
Darja Krautman, Svetlana Gorbatšova, Sergei Zvanorjov, Valeri Medjankin, Galina
Jarotskaja, Natalja Žuromskaja, Tatjana Kravtšenko, Natalja Poljakova, Aneta Raudvee,
Irina Tšitšejeva

Puudusid: Irina Antonjuk, Natalia Oršanskaja, Olga Didõk
Alustuseks tutvustati kooli uusi õpetajaid.
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Päevakorra kinnitamine
Õppenõukogu sekretäri valimine
Eelmiste õppenõukogude otsuste täitmisest
Klassi määratlemine välismaalt tulnud õpilasele, individuaalsete õppekavade
kinnitamine
Koolist väljaheitmine
Eurogümnaasiumi õppe- ja kasvatustöö 2016/17 õa aruande kinnitamine
Eurogümnaasiumi 2017/18 õa tööplaani kinnitamine
Eurogümnaasiumi põhi- ja gümnaasiumiosa koormuste jaotuse plaani
kinnitamine 2017/18 õa
Paranduste sisseviimine Eurogümnaasiumi õppekavadesse

KOOSOLEKU KÄIK:
1. Õppenõukogu kinnitas päevakorra

Poolt oli 23 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.
2. Õppenõukogu sekretäri valimine
Otsus: valida õppenõukogu sekretäriks Anne Nahkur
Poolt oli 23 õppenõukogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud
3. Eelmiste õppenõukogude otsuste täitmisest
Elena Vinogradova tegi kokkuvõtte eelmise 20.06.2017. aasta õppenõukogu otsuste
täitmise seisust.
Elena.Vinogradova informeeris, et 20.06.2017.a toimunud õppenõukogu lubas viiel 9.
klassi õpilasel sooritada eesti keele kooli eksami augustis. Eesti keele eksami augustis
sooritasid järgmised õpilased:
……..
Õppenõukogu otsusega oli osa õpilastele määratud täiendav õppetöö (078.06 – 20.06).
Otsus täideti järgnevalt:
5. klassi õpilane ,,,,,, sooritas eesti keele kursuse (õp
V. Põder)
6. klassi õpilane ……. sooritas eesti keele kursuse (õp V. Põder)
7. klassi õpilane …….. sooritas eesti keele kursuse (õp V. Põder) ja geograafia
(õp D. Krautman)
7. klassi õpilane ………. sooritas kehaline kasvatuse kursuse
8. klassi õpilane ……… sooritas eesti keele kursuse (õp V. Põder), keemia (õp
E. Solomnikova)
8. klassi õpilane ……. sooritas inimeseõppe kursuse (õp D. Krautman)

9. klassi õpilased ………. sooritasid eesti keele kursuse (õp Põder)
Elena.Vinogradova tutvustas koosolijatele uut trimestrite süsteemi, mille järgi 2.-9.
klassini on 3 trimestrit:
01.09.17 – 26.11.17 (11 nädalat), 27.11.17 – 04.03.18, (11 nädalat), 05.03.18 –
11.06.18, (13 nädalat).
Poolt oli 23 õppenõukogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud
4. Klassi määratlemine välismaalt tulnud õpilasele
Määretleda Elizaveta Kokorinale , kes tuli Venemaalt, õppimist 6. klassis.
Kinnitada temale koostatud eesti keele IÕKva.
Määretleda temale täiendava eesti keele õpimist 1 tund nädalas. (vastutaja õp V. Põder)
.
Poolt oli 23 õppenõukogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud
5. Koolist väljaheitmine
Lepingu tingimustest mittekinnipidamise tõttu ja lepingu lõppemise tähtajast (31.08.17)
johtuvalt kustutada õpilaste nimekirjast 12. klassi õpilane Herman Yermakou
Poolt oli 23 õppenõukogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud

6. Eurogümnaasiumi õppe- ja kasvatustöö 2016/17 õa aruande kinnitamine
Elena Vinogradova esitas õppe-kasvatustöö aruande 201617 õa kohta
Ta tegi oma analüüsis ülevaate õpilaste liikumisest ja õppeedukusest, sh riigieeksamite
ja põhikoolieksamite tulemustest, tasemetöödest; individuaalprogrammidest,
olümpiaadidest osavõtust ja nende tulemustest, kooli sisekontrolli tulemustest;
arengusvestlustest; vaatluskaartidest, kvalifikatsiooni tõstmisest jms.
Vt lisa: Eurogümnaasiumi õppe- ja kasvatustöö 2015/16 õa aruanne
Otsus: Kinnitada Eurogümnaasiumi õppe- ja kasvatustöö aruanne 2016/17 õa
Poolt oli 23 õppenõukogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud
7. Eurogümnaasiumi 2017/18 õa tööplaani kinnitamine
Valeri Novikov andis ülevaate kavandatavatest kooli ees seisvatest ülesannetest, mis
lähtuvad kooli arengukavast.
Ta tutvustas muudatusi, mis sel aastal ees ootavad. Ta tuletas meelde õpikute
väljaandmise korda jm muudatusi. Õpetajatelt oodatakse ettepanekuid kooli üritusteks.
Lepiti kokku lastevanemate koosoleku toimumise aeg – septembri 3. nädala reedel kell
18.00

Vt lisa: Eurogümnaasiumi 2016/17 õa üldtööplaan
Otsus: kinnitada Eurogümnaasiumi 2016/17 õa üldtööplaan
Poolt oli 23 õppenõukogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud
8. Eurogümnaasiumi põhi- ja gümnaasiumiosa koormuste jaotuse plaani
kinnitamine 2017/18 õa
Otsus: kinnitada Eurogümnaasiumi põhi- ja gümnaasiumiosa koormuste jaotuse plaan
2017/18 õa.
Vt lisa: Tunnijaotusplaan 2016/17 põhikoolile
Tunnijaotusplaan 2016/17 gümnaasiumile
Poolt oli 23 õppenõukogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud

9. Paranduste sisseviimine Eurogümnaasiumi õppekavadesse
Õppekavad tuleb viia kooskõlla RÕK-iga (vt Riigiteatajast). Tähtaeg 11.september k.a.

Koosoleku juhataja:
Valeri Novikov

Protokollija:
Anne Nahkur

