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TALLINNA LÄÄNEMERE GÜMNAASIUMI 

ÕPPENÕUKOGU 
 

 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Tallinn  27. aprill 2018 nr 1-7/2 

 

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 10.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 13:00 

Õppenõukogu koosoleku juhataja: Deniss Presnetsov 

Õppenõukogu koosoleku protokollija: Aleksandra Larionova 

Õppenõukogu koosolekust võtsid osa: 66 inimest  

 

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete 

nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetusega 

 

 ees- ja perekonnanimi märge osalemise või puudumise kohta  

1 Aboimova, Natalja kohal 

2 Andrejenko, Rimma kohal 

3 Andrejeva, Irina puudub 

4 Baum-Valgma, Tatjana puudub 

5 Beljajeva, Jelena kohal 

6 Butuzova, Svetlana puudub 

7 Djomina, Daria puudub 

8 Dotsenko, Yanina kohal 

9 Filippova, Ljudmila kohal 

10 Grigorjeva, Natalja puudub 

11 Grigorjeva, Tatjana puudub 

12 Gulina, Tatjana kohal 

13 Hassanova, Natalja kohal 

14 Holina, Anna kohal 

15 Ilijenko, Larissa kohal 

16 Iljina, Irina kohal 

17 Ilyuchenko, Jelena kohal 

18 Ivaškiva, Natalia kohal 

19 Jarotskaja, Galina puudub 

20 Jelistratova, Alevtina kohal 
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21 Kablutško, Natalja kohal 

22 Kapustina, Ljudmila kohal 

23 Karavajeva, Tatjana kohal 

24 Klinduhhova, Jelena puudub 

25 Kokina, Oksana kohal 

26 Korabljova, Irina kohal 

27 Krivenko, Ljudmilla kohal 

28 Kurm,Lily puudub 

29 Ladõgina, Tatjana kohal 

30 Lapotškina, Tatjana kohal 

31 Larionova, Aleksandra kohal 

32 Logussova, Svetlana kohal 

33 Maasik, Viktoria kohal 

34 Matvejeva, Natalja kohal 

35 Medvedjeva, Aljona kohal 

36 Mets, Marina kohal 

37 Minajeva, Ljudmila kohal 

38 Mironovitš,Viktoria kohal 

39 Moleva, Žanna kohal 

40 Neudahhina, Niina puudub 

41 Nikiforova, Marina kohal 

42 Nikolajeva, Aleksandra kohal 

43 Ovtšarova, Svetlana puudub 

44 Paks, Saima puudub 

45 Paygusova, Valentina kohal 

46 Pisarevskaja, Marianna kohal 

47 Poperjokova, Olga kohal 

48 Popovitš, Irina kohal 

49 Presnetsov, Deniss kohal 

50 Prõttšikov, Igor kohal 

51 Puškina, Svetlana puudub 

52 Põlkin, Deniss kohal 

53 Pälling, Jelena kohal 

54 Pärtelpoeg, Larissa kohal 

55 Rebane, Merle kohal 

56 Rutberg, Alla puudub 

57 Rybalko, Iuliia kohal 

58 Schmidt, Ilja kohal 

59 Sedletski, Oleg  kohal 

60 Sele, Anna kohal 

61 Seppenen, Viktoria kohal 

62 Sergunina, Lidia kohal 

63 Smoljakova, Jelena kohal 

64 Steiner, Polina kohal 
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65 Svinin, Vladimir kohal 

66 Šaraja, Ljubov kohal 

67 Ševtšenko, Marina kohal 

68 Šijan, Ljudmila kohal 

69 Šubina, Svetlana kohal 

70 Zarina, Ljudmilla puudub 

71 Žuravljova, Irina kohal 

72 Tihhomirova, Inga kohal 

73 Toots,Kristiina puudub 

74 Tsvigun, Anna kohal 

75 Tšimbur, Olga kohal 

76 Tšumak,Jelena kohal 

77 Vassiljeva, Julia kohal 

78 Vatolina, Natalja kohal 

79 Vene, Tia kohal 

80 Veresenko, Valentina kohal 

81 Vint, Margarita kohal 

82 Visnapuu, Marge kohal 

 

 ees- ja perekonnanimi 
märge  õigusaktidest tuleneva õiguse 

kohta 

1 Irina  Ževnjak raamatukoguhoidja 

2 Vladimir Rjazanov e-kooli administraator 

 

 

Kinnitatud päevakord: 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

 

1. Õpilase käitumise arutamine. 

2. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine. 

3. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine eelmise õppenõukogu otsuste täitmise 

korraldamisest ja kontrollimisest.  

4. Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga. 

5. Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle 

muudatuste kohta. Tunnijaotusplaani muutmine. 

 

 

1. Õpilase  käitumise arutamine. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõige 3 

punktist 3, mille kohaselt võib õpilase suhtes rakendada mõjutusmeetmena õpilasega tema 

käitumise arutamist õppenõukogus ning haridus- ja teadusministri 23. august 2010. a määruse 

nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 3 punktist 2, mille kohaselt õppenõukogu 

arutab õpilasega tema käitumist. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Deniss Presnetsov põhjendas, miks ta kooli direktorina otsustas rakendada õpilastele 

mõtusmeetmena õpilastega tema käitumise arutamist õppenõukogus. Deniss Presnetsov andis 
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õppenõukogule ülevaate seni rakendatud mõjutusmeetmetest ja nende tulemuslikkusest ning 

tõi esile; mis osas õpilased ei ole teiste suhtes lugupidav. 

 

1) Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna  

Õpilane: Ilona Vassiljeva 7v klass 

Teised sõnavõtjad: Õpilane ja vanem kutsuti õppenõukogu koosolekule, kus kooskõõlas 

kuulati ära õpilase selgitused, põhjendati õpilasele mõjutusmeetme valikut ning võimaldati 

vanemal enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja 

mõjutusmeetme rakendamise kohta. Iuliia Rybalko sotsiaalpedagoog, Ljubov Šaraja 

klassijuhataja on koostanud suulise hinnangu meetme rakendamise tulemuslikkusest, on 

analüüsinud meetme ebaõnnetustumise põhjusi ning esitanud omapoolsed soovitusi edasise 

tegevuse osas.  

Õpilasele rakendatud alljärgnevaid mõjutusmeetmeid kooskõlas põhikooli ja 

gümnaasiumiseaduse § 58: alatine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis 

(ekskursioonid, võistlused ja muu) ajavahemikul 02.05-13.06.2018. a. Vanem tagab 

osalemise keelu ajaks järelvalve õpilase üle. 

 

2) Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna  

Õpilane: Jana Kuznetsova 7g klass 

Teised sõnavõtjad: Õpilane ja vanem kutsuti õppenõukogu koosolekule, kus kooskõõlas 

kuulati ära õpilase selgitused, põhjendati õpilasele mõjutusmeetme valikut ning võimaldati 

vanemal enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja 

mõjutusmeetme rakendamise kohta. Ema sõnul ta valmis kooli vahetada 1. septembriks lapse 

heaolu parandamiseks. Iuliia Rybalko sotsiaalpedagoog, Zanna Moleva õppealajuhataja ja 

õpetajad on koostanud suulise hinnangu meetme rakendamise tulemuslikkusest, on 

analüüsinud meetme ebaõnnetustumise põhjusi ning esitanud omapoolsed soovitusi edasise 

tegevuse osas.  

Õpilasele rakendatud alljärgnevaid mõjutusmeetmeid kooskõlas põhikooli ja 

gümnaasiumiseaduse § 58: alatine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis 

(ekskursioonid, võistlused ja muu) ajavahemikul 02.05-13.06.2018. a. Vanem tagab 

osalemise keelu ajaks järelvalve õpilase üle. 

 

 3)  Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna  

Õpilane: Jelizaveta Burak 7v klass 

Teised sõnavõtjad: Õpilane ja vanem kutsuti õppenõukogu koosolekule, kus kooskõõlas 

kuulati ära õpilase selgitused, põhjendati õpilasele mõjutusmeetme valikut ning võimaldati 

vanemal enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja 

mõjutusmeetme rakendamise kohta. Iuliia Rybalko sotsiaalpedagoog, Ljubov Šaraja 

klassijuhataja on koostanud suulise hinnangu meetme rakendamise tulemuslikkusest, on 

analüüsinud meetme ebaõnnetustumise põhjusi ning esitanud omapoolsed soovitusi edasise 

tegevuse osas.  

Õpilasele rakendatud alljärgnevaid mõjutusmeetmeid kooskõlas põhikooli ja 

gümnaasiumiseaduse § 58: pärast õppetundide lõppemist koolis viibimine kohustus koos 

määratud tegevustega kuni 1.0 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul.  

-ajavahemik: 28.05-11.06.2018. a.  

-tegevus: abistamine raamatukogus 

-vastutavad isikud: Irina Ževnjak raamatukoguhoidja, Iuliia Rybalko sotsiaalpedagoog 

 

 4)  Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna  

Õpilane: Anastasia Poletšuk 7v klass 
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Teised sõnavõtjad: Õpilane ja vanem kutsuti õppenõukogu koosolekule, kus kooskõõlas 

kuulati ära õpilase selgitused, põhjendati õpilasele mõjutusmeetme valikut ning võimaldati 

vanemal enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja 

mõjutusmeetme rakendamise kohta. Iuliia Rybalko sotsiaalpedagoog, Ljubov Šaraja 

klassijuhataja on koostanud suulise hinnangu meetme rakendamise tulemuslikkusest, on 

analüüsinud meetme ebaõnnetustumise põhjusi ning esitanud omapoolsed soovitusi edasise 

tegevuse osas.  

Õpilasele rakendatud alljärgnevaid mõjutusmeetmeid kooskõlas põhikooli ja 

gümnaasiumiseaduse § 58: pärast õppetundide lõppemist koolis viibimine kohustus koos 

määratud tegevustega kuni 0.45 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul.  

-ajavahemik: 02.05-16.05.2018. a.  

-tegevus: kooli siseruumide koristamine 

-vastutav isik:Iuliia Rybalko sotsiaalpedagoog 

 

2.     Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõikest 4, 

mille kohaselt õpilase suhtes mõjutusmeetmena rakendatava õpilase ajutise õppes osalemise 

keelu rakendamise otsustab õppenõukogu ning 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. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Deniss Presnetsov põhjendas, miks ta kooli direktorina otsustas teha õppenõukogule 

ettepaneku rakendada õpilastele mõjõtusmeetmena õpilaste õppest ajutise õppes osalemise 

keeldu. Deniss Presnetsov andis õppenõukogule ülevaate seni rakendatud mõjutusmeetmetest 

ning tõi esile, mis osas õpilaste käitumine ei ole kooli kodukorra kohane ning ei ole teiste 

suhtes lugupidav.  

 

1) Õpilane Ilona Vassiljeva 7v klass esitas oma selgitused: õpilane ei soovinud juhtunust 

rääkida. Oli täitsa vait. Kõik selgitused oli varem antud sotsiaalpedagoogile.  

Vanema arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta: vanemad on täiesti 

nõus, kuna nendel on tugev koostöö sotsiaalpedagoogiga.  

Teised sõnavõtjad: Ljubov Šaraja klssijuhataja, Iuliia Rybalko sotsiaalpedagoog on 

koostanud suulise hinnangu meetme rakendamise tulemuslikkusest, on analüüsinud meetme 

ebaõnnetustumise põhjusi ning esitanud omapoolsed soovitusi edasise tegevuse osas.  

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 
Rakendada õpilasele Ilona Vassiljeva ajutise õppest osalemise keeldu 5 õppepäeva ulatuses 

ajavahemikul 02. mai - 08. mai 2018. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/4. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 66 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

2) Õpilane Darja Kolossova 7v klass ja vanem osalesid õppenõukogu koosolekul. Neid 

kaasati õppenõukogu otsuse tegemisse, kuulates ära nende arvamuse. 

Teised sõnavõtjad: Ljubov Šaraja klassijuhataja, Iuliia Rybalko sotsiaalpedagoog ning 

Ljudmilla Filippova on koostanud suulise hinnangu meetme rakendamise tulemuslikkusest, 

on analüüsinud meetme ebaõnnetustumise põhjusi ning esitanud omapoolsed soovitusi 

edasise tegevuse osas.  

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 
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Rakendada õpilasele Darja Kolossova ajutise õppest osalemise keeldu 5 õppepäeva ulatuses 

ajavahemikul 02. mai - 08. mai 2018. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/3. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 66 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

3) Õpilane Melloney Sekirin 7v klass puudus koosolekul, vanem esitas arvamus õpilase 

käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta. Isa ei ole nõus rakendatud ajutise õppest 

osalemise keeldu 10 õppepäeva ulatuses.  

Teised sõnavõtjad: Ljubov Šaraja klassijuhataja, Iuliia Rybalko sotsiaalpedagoog on 

koostanud suulise hinnangu meetme rakendamise tulemuslikkusest. Õpilane osales käitumise 

arutamise vestluses direktori ja õppealajuhataja juures (4-7/15, 12.04.2018), osales 

arenguvestluses sotsiaalpedagoogi juures (01.11.2017), osaleb alates 26.01.2018. a 

Sotsiaalsete oskuste programmis „Vaade Tulevikku“ Aleksei Jefimovi juhendamisel. On 

analüüsinud meetme ebaõnnetustumise põhjusi ning esitanud omapoolsed soovitusi edasise 

tegevuse osas. Pakutavate meetmete kohta arvamuse väljendasid õpetajad L. Minajeva ja T. 

Karavajeva. Oma sõnaliste hinnangute kaudu põhjendasid, et miks vaja suurendada õppest 

osalemise keeldu viie päeva võrra. Selles järgnes arutelu, kus on välja pakutud kaks erinevat 

ajutise õppest osalemise keeldu –5 või 10 õppepäeva ulatuses.  

● ajutise õppest osalemise keeldu 5 õppepäeva ulatuses 

Otsuse poolt oli 31 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

● ajutise õppest osalemise keeldu 10 õppepäeva ulatuses 

Otsuse poolt oli 35 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

Vanema kutsuti õppenõukogu koosolekule, kus kooskõõlas kuulati ära vanema arvamuse, 

põhjendati ajutise õppest osalemise keeldu 10 õppepäeva ulatuses.  

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 
Rakendada õpilasele Melloney Sekirin 7v klass ajutise õppest osalemise keeldu 10 õppepäeva 

ulatuses ajavahemikul 02. mai - 15. mai 2018. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-

7.1/1. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 66 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

3.    Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine eelmise õppenõukogu otsuste täitmise 

korraldamisest ja kontrollimisest. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse 

nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 6 lõikest 4, mille kohaselt kooli direktor 

teavitab õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu: Kooli direktor Deniss Presnetsov teavitas 

õppenõukogu koosolekutel vastuvõetud otsuste korraldamisest ja kontrollimisest. Eelmisel 

koosolekul õppenõukogu arutas läbi kooli arengukava ja andis arvamuse kooli arengukava 

ning selle muudatuste kohta. Kooli arengukava kinnitas Tallinna Haridusameti juhataja 

28.03.2018 käskkiri nr 1.-2/121. Kooli arengukava pandud kooli kodulehele. 

 

4.     Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse 

nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 lõikest 7, mille kohaselt õppenõukogu 

otsustab õpilase tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga ning haridus- ja teadusministri 09. 
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augusti 2010. määruse nr 37 “Õpilase tunnustamise tingimused ja kord” § 3 lõige 3, mille 

kohaselt gümnaasiumiõpetaja kuld- ja hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli 

õppenõukogu. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Irina Korabljova 12 klassi klassijuhataja ja Žanna Moleva õppealajuhataja tegid ülevaate 

õpilaste õpitulemuste seisundi kohta. 

Tunnustada järgmisi õpilasi kuldmedaliga: Anna-Polina Pasjutina, Jekaterina Võsõpkova. 

Tunnustada järgmisi õpilase hõbemedaliga: puuduvad 

 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 

Tunnustada õppenõukogu otsusega 2 õpilast kuldmedaliga. Otsus on vormistatud iseseisva 

haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr 1-7.1/2". Õppenõukogu otsuses on 

esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 66 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 

 

5.  Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle 

muudatuste kohta. Tunnijaotusplaani muutmine. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 2, 

mille kohaselt arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse 

andmiseks kooli õppenõukogule ning haridus- ja teadusministri 23. august 2010. a määruse nr 

44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 3 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu 

arutab läbi ja annab arvamuse kooli arengukava ja selle muudatuste kohta.  

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Julia Vassiljeva õppealajuhataja (algkool) tegi lühikokkuvõte õppekava muudatustest seoses 

ujumisega ning nende läbiarutamise protsessesist. Sõnavõtja selgitas, millised on muudatused 

sisseviimise põhjused ja millise muutused nendega kaasnevad õppeprotsessis. 

 

Vene õppekeelega klassid 2018\2019 

Ained\Klassid 1 2 3 

kehaline kasvatus 2 3 2 

vene keel 6 7 7 

 

Vene õppekeelega klassid 2019\2020 

Ained\Klassid 1 2 3 

kehaline kasvatus 2 3 2 

vene keel 6 7 7 

 

 

Vene õppekeelega klassid 2020\2021 

Ained\Klassid 1 2 3 

kehaline kasvatus 2 3 3 

vene keel 6 7 6 
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Keelekümblusklassid 2018\2019 

Ained\Klassid 1 2 3 

eesti keel 7 7 6 

kehaline kasvatus 2 3 2 

 

Keelekümblusklassid 2019\2020 

Ained\Klassid 1 2 3 

eesti keel 7 7 6 

kehaline kasvatus 2 3 2 

 

Keelekümblusklassid 2020\2021 

Ained\Klassid 1 2 3 

eesti keel 7 7 5 

kehaline kasvatus 2 3 3 

 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 53 õppenõukogu liiget, vastu 1 ja 

erapooletuid 12 

 

Žanna Moleva õppealajuhataja tegi lühikokkuvõte õppekava muudatustest ning nende 

läbiarutamise protsessesist. Sõnavõtja selgitas, millised on muudatused sisseviimise põhjused 

ja millise muutused nendega kaasnevad õppeprotsessis. 

 

1) Muudatus tuleb informaatika-valikaine õppekavas. 

 

2017\2018 

Ained\Klassid 4 5 6 

informaatika - valikaine   1   

kehaline kasvatus 2 3 3 

muusika 2 1 1 

Kokku: 4 5 4 
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Ained\Klassid 4 

2018-2019 

5 

2019-2020 

6 

2020-2021 

digiõpe - valikaine     1 

kehaline kasvatus 3 3 2 

muusika 1 2 1 

Kokku: 4 5 4 

 

Digiõpe ainekava koostamise eest vastutab Deniss Põlkin.  Tähtaeg- jaanuar 2019. a. 

 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 66 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja 

erapooletuid 0  

 

2) Muudatus tuleb käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetuse õppekavas. 

 

 

Ained\Klassid 2018\2019 8 9 

käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus 2 1 

 

Ained\Klassid  2019\2020 8 9 

käsitöö ja kodundus, tehnoloogiõpetus 2   

majandus-ja ettevõtlusõpetus   1 

 

Käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetuse ainekava muutmise eest vastutavad V. Svinin, A. 

Jelistratova, J. Ilyuchenko. Tähtaeg - 27. august 2018 

Majanduse  ja ettevõtluse ainekava koostamise eest vastutab J.Smoljakova.  Tähtaeg - 

jaanuar 2019.a 

 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 66 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja 

erapooletuid 0 

 

3) Muudatus tuleb saksa ja itaalia keele õppekavas. 

 

 2018/2019 10.kl 11.kl 12.kl kokku 

Võõrkeel (saksa keel või saksa/itaalia keel 10.kl.) 2 3 2 6/8 
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uurimistöö alused 1 1   2 

 

10.-12. klass 

 (2018-2019; 2019-2020; 2020-2021) 

Saksa/itaalia keel 

10. klass 2 tundi 

11. klass 2 tundi 

12. klass 2 tundi 

Kokku: 6 tundi 

  

Saksa ja itaalia keele ainekava koostamise eest vastutavad  L. Šijan ja J. Smoljakova.  

Tähtaeg -  27. august  2018. a. 

 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 64 õppenõukogu liiget, vastu 1 ja 

erapooletuid 1 

 

 

 

 

 

Deniss Presnetsov                                                                 Aleksandra Larionova 

koosoleku juhataja                                                                protokollija 


