
 

TALLINNA LÄÄNEMERE GÜMNAASIUMI 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 
 

 

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 27. aprill 2018. a koosolekul, protokoll nr 1-7/2 

 

 

Tallinn  27. aprill 2018 nr 1-7.1/2 

 

 

Õpilaste tunnustamise otsustamine kuld- ja hõbemedaliga 

 

1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 

 

Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded 

ja töökord” § 4 punkti 7 kohaselt otsustab õppenõukogu õpilaste tunnustamise kuld- ja 

hõbemedaliga. Tunnustamine toimub haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. määruses nr 

37 “Õpilase tunnustamise tingimused ja kord” § 3 lõikele 1 tunnustatakse kuldmedaliga 

gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on “väga hea”. Vastavalt  § 3 

lõikele 2 tunnustatakse hõbemedaliga tunnustamise gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes 

õppeaines on kooliastmehinne vähemalt “hea” ja ülejäänud õppeainetes “väga hea”. 

 

Menetsluse käik 

Irina Korabljova 12 klassi klassijuhataja ja Žanna Moleva õppealajuhataja selgitasid välja 

õpilased, kes vastavad haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr 37 “Õpilaste 

tunnustamise ja töökord”. 2 õpilast tunnustatakse kuldmedaliga. Vastav märge õpilaste 

tunnustamise kohta kantakse õpilasraamatusse ning medalite ja muude autasude väljaandmise 

raamatusse. 

 

2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 

 

● Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 “Kooli õppenõukogu 

ülesanded ja töökord” § 4 punkti 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase 

tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga ning kiituskirjaga. 

● Haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr 37 “Õpilaste tunnustamise 

tingimused ja kord” § 3 lõige 3, mille kohaselt gümnaasiumilõpetaja kuld- või 

hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.  

 

 

 

 

 

3. OTSUSE RESOLUTSIOON 

 



Ees- ja perekonnanimi Isikukood Õpilasraamatu lehekülje 

number 

Anna-Polina Pasjutina 49901080828 21/29 

Jekaterina Võsõpkova 49907170291 21/46 

 

4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 

1. Otsuse täitmise tähtaeg 20. juuni 2018. a 

2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Deniss Presnetsov 

 

5. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE 

Õppenõukogu otsus tehakse teatavaks kooli asjaajamiskorras sätestatud korras. 

 

6. OTSUSE JÕUSTUMINE 

Õppenõukogu otsus jõustub selle teatavakstegemisega. 

 

7. VAIDLUSTAMISVIIDE 

1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel on õpilasel, vanemal või õppenõukogu liikmel 

õigus pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevavet teostava asutuse poole otsuse 

õiguspärasuse kontrollimiseks. 

2. Õppenõukogu otsusega  mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus pöörduda viie 

tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle 

järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning peatada oma 

käskkirjaga otsuse täitmine kuni järelevalvet teostavalt asutuselt vastuse saamiseni.  

 

 

 

 

Deniss Presnetsov                                                                  

Õppenõukogu esimees                                                                


