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TALLINNA LÄÄNEMERE GÜMNAASIUMI 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 
 

 

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 14. mai 2018. a koosolekul, protokoll nr 1-7/3 

 

 

Tallinn  14. mai 2018 nr 1-7.1/5 

 

 

Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine 

 

 

1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 58 lõikele 1 ja 3 on õpilase ajutine 

õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad 

õpitulemused mõjutusmeede, mille eesmärgiks on mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt 

käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist 

koolis. Tegemist on tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisel on hierarhias allpool olevad 

meetmed suures osas (mis ei tähenda, et kõik) rakendatud, kuid need ei ole andnud tulemusi.  

 

Tallinna Läänemere Gümnaasiumis on õpilasele Nikita Halitov eelnevalt rakendatud 

alljärgnevaid mõjutusmeetmeid kooskõlas põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §-le 58: 

● arenguvestluse läbiviimine  

● õpilase käitumise arutamine vanemaga 

● õpilasega tema käitumise arutamine õppealajuhataja, direktori, sotsiaalpedagoogi, 

psühholoogi, rajaleidja juures 

● õpilasele tugiisiku määramine 

● õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada 

tunni lõpuks nõutavad õpitulemused 

● kooli jaoks kasuliku tegevuse alluviimine vaema nõusolekul 

 

Aeg Osalejad Teema Tulemus 

15.11.

2017 

Õpilase ema 

Sotsiaalpedagoog 

HEVko 

Sobiva õppekoha 

leidmine 

Lasnamäe põhikoolis hoiti 

õpilase jaoks kohta kaks 

nädalat. 

Lapsevanem ja laps on 

külastanud kooli, et teha 

järeldusi selle kohta. 

21.11.

2017 

HEVko 

Koolisekretär 

Sotsiaalpedagoog 

Tunnist omavoliline 

lahkumine, ekooli 

päeviku omavoliline 

Õpilane tuli tagasi tundidesse. 
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Aineõpetajad kasutamine, riidlemine 

klasskaaslasega, 

erinevates tundides 

distsipliini rikkumine. 

22.11.

2017 

Koolipsühholoog 

Sotsiaalpedagoog 

Vanemad 

Aineõpetaja 

Vägivaldne käitumine 

kaasõpilase suhtes. 

Distsipliini rikkumine 

tunnis. 

Vestlus. Reeglite välja 

töötamine. 

23.11.

2017 

Koolidirektor 

Lapsevanemad 

Sobiva õppekoha 

leidmine 

Lapsevanemad võtsid veel ühe 

päeva arutlemiseks. 

24.11.

2017 

Koolipsühholoog 

Aineõpetaja 

Vägivaldne käitumine. 

Distsipliini rikkumine. 

Vestlus. 

24.11.

2017 

Koolidirektor 

Õpilase ema 

Sobiva õppekoha 

leidmine 

Ema keeldus telefoni teel 

pakutud õppekohast. 

01.12.

2017 

Kooliõde 

Aineõpetajad 

Vägivaldne käitumine. Vestlus. 

04.12.

2017 

Klassiõpetaja Kiuslik käitumine 

kaasõpilase suhtes 

(vara rikkumine) 

Vestlus 

05.12.

2017 

Aineõpetaja Distsipliini rikkumine. Vestlus 

07.12.

2017 

Klassiõpetaja Vägivald kaasõpilase 

suhtes 

Vestlus 

08.12.

2017 

Klassiõpetaja Vägivald kaasõpilase 

suhtes 

Vestlus 

12.12.

2017 

Aineõpetajad 

Sotsiaalpedagoog 

Distsipliini rikkumine Vestlus 

15.12.

2017 

Aineõpetaja 

Klassiõpetaja 

Käitumine, mis seab 

ohtu teiste inimeste 

tervist 

Vestlus 

18.12.

2017 

Aineõpetaja Distsipliini rikkumine Vestlus 

19.12.

2017 

Aineõpetaja Distsipliini rikkumine Vestlus 

20.12.

2017 

Aineõpetaja 

Sotsiaalpedagoog 

Klassiõpetaja 

Lapsevanem 

Tervise ohustamine 

(tulekahju tunni ajal). 

Vestlus. Õpilane on saadetud 

koju. 
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21.12.

2017 

Aineõpetajad 

Sotsiaalpedagoog 

Klassiõpetaja 

Kaklus. Kannatas 

õpetaja ja kaasõpilane. 

Vestlus. Õpilane on saadetud 

koju. 

04.01.

2018 

Koolidirektor 

HEVKo 

Põhja-Eesti Rajaleidja 

psühholoog 

Õpilase ema 

Klassijuhataja 

Aineõpetajad 

Sotsiaalpedagoog 

Psühholoog 

Õppetingimuste, 

tugimeetmete  ja 

õpilase käitumise 

arutamine. 

Tugiisik jätkab tundides 

käimist (õpetaja abi olek 

tundides on saanud 

tihedamaks, kuid õpilane 

näitab oma käitumise ja 

sõnadega, et vihkab seda 

inimest – ropendab, pöördub 

tema poole, kasutades 

grammatilist kolmandat sugu 

ehk pöördumisel näitab 

õpilane, et tema ees on ese, 

mitte inimene). 

Lastevanematele on soovitatud 

osalemine vanematerühmas 

(Sirje Grosman ATH rühm, 

tasuta) – puudub info 

tugimeetme kasutamise kohta. 

Vestlused emaga vähemalt 

kord kuus, et anda tagasisidet 

– vestlused toimuvad, ema on 

teadlik raskustest. 

Rajaleidja soovitus teha 

ümarlauda veel kord mai-juuni 

– ümarlaud kutsutakse kokku 

07.05.2018 

17.01.

2018 

Sotsiaalpedagoog Jooksis tundidest ära Vestlus 

23.01.

2018 

Sotsiaalpedagoog 

Koolipsühholoog 

Lapsevanem 

Kaklus 

klassikaaslasega 

Vestlus 

13.02.

2018 

Kooliõed 

Koolipsühholoog 

Sotsiaalpedagoog 

Lapsevanem 

Konflikt Vestlus. Last võttis koju isa. 

Kool on pöördunud lastekaitse 

poole. 

15.02.

2018 

Sotsiaalpedagoog 

Rajaleidja psühholoog 

Lapsevanemad 

Käitumise tugikava 

arutamine 

Käitumisetugikava arutamine 

ja koostamine 

Tulemus: ääratud 

käitumisetugikava ei andnud 

tulemusi, sest laps ei soovinud 

seda täita ja lapsevanem pole 

toetanud ka. 

20.02. Sotsiaalpedagoog Käitumise tugikava Antud välja uus leht käitumise 
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2018 Klassijuhataja (rebis lahti) tugikavaga. 

14.03.

2018 

Sotsiaalpeagoog 

Rajaleidja psühholoog 

Käitumise tugikava 

mitte täitmine (jälle 

visatud välja) 

Vestlus. 

05.04.

2018 

Sotsiaalpedagoog 

Klassijuhataja 

Lapsevanemad 

Võõra vara rikkumine. 

Sõimaine. Füüsiline  ja 

sõnaline vägivald. 

Vestlus 

20.04.

2018 

Sotsiaalpedagoog 

Klassijuhataja 

Lapsevanemad 

Aineõpetaja 

Tugiisik 

Direktor 

Distsipliini rikkumine 

tunnis. Järjekordne 

tugiisiku solvamine. 

Vestlus. Kokkulepe emaga, et 

laps õpib nädal aega 

Lasnamäe Põhikoolis. 

23.04.

2018 

Lapsevanem 

Lasnamäe Põhikooli 

direktor 

Koht väikeklassis 

Lasnamäe Põhikoolis. 

Vestlus. Ema nõusolek. 

30.04.

2018 

Sotsiaalpedagoog 

Lapsevanem 

Õppimine Lasnamäe 

Põhikoolis nädala 

jooksul 

Vestlus. Ema keeldus. 

03.05.

2018 

Aineõpetaja 

Sotsiaalpedagoog 

Distsipliini rikkumine. 

Õpetaja solvamine 

tegude ja sõnadega. 

Vestlus. Eemaldamine tunnist 

(oli raamatukogus). 

07.05.

2018 

Haridusameti esindaja 

Rajaleidja esindaja 

Koolidirektor 

Õppealajuahatajad (sh 

HEVko) 

Sotsiaalpedagoog 

Klassijuhataja 

Lapsevanemad 

Õppevõimaluste 

arutamine. 

Tugimeetmete  ja 

mõjutusmeetmete 

arutamine 

Lapsevanemad on teavitatud 

vabadest kohtadest koolides 

üle Tallinna (väikeklass). 

Lapsevanemad on teavitatud 

tugimeetmest (vestlused, 

tugiisik, vanematerühma 

kontaktid, õppekoht teises 

koolis väikeklassis) ja 

mõjutusmeetmetest (õppetööst 

eemaldamine), mida kool 

kavatseb ette võtta. 

Arutatud lapsevanemate 

kokkulepete rikkumised, ka 

õpilase käitumine ja 

suhtumine tugimeetmetesse, 

mis olid juba rakendatud. 

14.05.

2018 

Õppenõukogu Õpilase eemaldamine 

õppetööst 15.05.-

28.05.2018 

Õpilane on eemaldatud 

õppetööst kohustusega täita 

ülesandeid 
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● Õpilasele tugiisiku määramine ja tema tööplaan vastavalt õpilase tunniplaanile: 

 

Irina tunniplaan alates 27.11.2017 

Tunni jrk Tundide ajad Teisipäev Kolmapäev 

2 9.00-9.45       4d VK 342 

3 10.00-10.45         

  
4 11.00-11.45 4d LOO 237 

  

 

Irina tunniplaan alates 11.12.2017 

Tunni 

jrk 

Tundide 

ajad 

Teisipäev Kolmapäev Reede 

2 9.00-9.45       4d VK 342 4d MU 223 

3 10.00-

10.45 

        

  

  

  

4 11.00-

11.45 

4d LO

O 

237 

  

 

Irina tunniplaan 15.01.-19.01.2018 

Tu

nni 

jrk 

Tundi

de 

ajad 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede 

2 9.00-

9.45 

            4

d 

V

K 

3

4

2 

      4

d 

M

U 

2

2

3 

3 10.00-

10.45 

4

d 

V

K 

3

4

2 

                  4

d 

V

K 

3

4

2 

4 11.00-

11.45 

      4

d 

LO

O 

2

3

7 

                  

5 12.00-

12.45 

                  4

d 

V

K 

3

4

2 
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Irina tunniplaan alates 22.01.2018 

Tu

nni 

Tundid

e 

Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede 

jrk ajad 

2 9.00-

9.45 

      4

d 

VK 34

2 

      4

d 

VK 342 

4 11.00-

11.45 

4

d 

M

U 

11             4

d 

LO

O 

237 

5 12.00-

12.45 

4

d 

V

K 

34

2 

4

d 

LO

O 

23

7 

4

d 

V

K 

34

2 

      

 

Arvestades õpilase suhtes seni kasutatud mõjutusmeetmeid ning arvestades asjaoluga, et need 

mõjutusmeetmete rakendamise tulemusena ei ole õpilane hakanud käituma kooli kodukorra 

kohaselt ja teistest lugupidavalt, on selleks, et ennetada turvalisust ohustavate olukordade 

tekkimist koolis igati põhjendatud, asjakohane ja proportsionaalne rakendada õpilasele 

mõjutusmeetmena ajutisest õppest osalemise keeldu. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 

lõike 8 kohaselt õpilasele rakendatud õppesosalemise keeldu 10 õppepäeva ulatuses 

ajavahemikul 15. mai - 28. mai 2018. a. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 

lõike 8 õpilasele, kellele kohaldatakse ajutust õppes osalemise keeldu, koostatud 

individuaalsed õppekavad, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine. Piiratud 

teovõimega õpilase vanem tagab mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle 

ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.  

 

Õpilasele ajutisest õppest osalemise keelu rakendamise otsustamise õppenõukogus 

meeneetlemise algatas ning otsuse eelnõu koostas kooli direktor Deniss Presnetsov. Õpilane 

ja vanem kutsuti õppenõukogu koosolekule, et kuulati ära nende selgitused ja anda arvamus 

õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta. Õpilane ja vanem ei saanud osaleda 

õppenõukogu koosolekul, teavitades sotsiaalpedagoogi 20 minutit enne koosoleku algust. 

Lapsevanemad on teavitatud tugimeetmest 07.05.2018, mida kool kavatseb ette võtta.  

 

2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 

● Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõige 4, mille kohaselt õpilase suhtes 

mõjutusmeetmena rakendatava õpilase ajutise õppes osalemise keelu rakendamise 

otsustab õppenõukogu. 

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

ülesanded ja töökord” § 3 punktist 3, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilasele 

ajutise õppes osalemise keelu rakendamise. 

 

3. OTSUSE RESOLUTSIOON 

Rakendada õpilasele Nikita Halitov ajutise õppest osalemise keeldu 10 õppepäeva ulatuses 

ajavahemikul 15. mai - 28. mai 2018. a. 

 

4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 

1. Otsuse täitmise tähtaeg 15. mai 2018. a 

2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Deniss Presnetsov 
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5. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE 

Õppenõukogu otsus tehakse adressaadile teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval, 

toimetades see vanemale kätte epoosti teel või antakse kätte allkirja vastu 

 

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                                                                


