Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õppenõukogu
korralise koosoleku
PROTOKOLL
Tallinn

19.06.2017 nr 1-7/5

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 9.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 10.00
Õppenõukogu koosoleku juhataja: Deniss Presnetsov
Õppenõukogu koosoleku protokollija: Saima Paks
Õppenõukogu koosolekust võtsid osa: 68 inimest /Õppenõukogu registreerimisleht/
Kinnitatud päevakord
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. 2016/2017. õa gümnaasiumi lõpetamise otsustamine.
2. 2016/2017. õa 9.kl õpilase täiendava õppetöö sooritamise ja põhikooli lõpetamise
otsustamine.
3. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
Koosoleku käik
1. 2016/2017. õa gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
Kuulati: klassijuhataja Svetlana Ovtšarova tegi ettepaneku lugeda gümnaasium lõpetatuks
ja anda välja gümnaasiumi lõputunnistus 36 gümnaasiumi lõpetanud õpilasele.
Otsustati: lugeda gümnaasium õppenõukogu otsusega lõpetatuks ja anda välja gümnaasiumi
lõputunnistus 36 gümnaasiumi lõpetanud õpilasele ( lisa nr 1)
Alus: HTM 23.08.2010 määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6
Otsuse poolt oli 68 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0.
2. 2016/2017. õa 9.kl õpilaste täiendava õppetöö sooritamise ja põhikooli lõpetamise
otsustamine.
Kuulati: õppealajuhataja Julija Vassiljeva tegi ettepaneku lugeda põhikool lõpetatuks ja anda
välja põhikooli lõputunnistus 95 õpilasele. Õppenõukogu otsusega ja lapsevanema nõusolekul
anda välja lõputunnistus kahe mitterahuldava hindega 2 õpilasele ( Komrakova Ljudmilla,
Ränk Andrei)
Juunis toimunud täiendava õppetöö tulemuste põhjal jätta 2 õpilast ( Harmut Oleg,
Lavrinovitš Aleksandr) täiendavale õppetööle augustis.
Otsustati: õppenõukogu otsusega lugeda põhikool lõpetatuks ja anda välja põhikooli
lõputunnistus 95 õpilasele (lisa nr 2)
Anda välja lõputunnistus kahe mitterahuldava hindega 2 õpilasele ( Komrakova Ljudmilla,
Ränk Andrei) (lisa nr 3)
Juunis toimunud täiendava õppetöö tulemuste põhjal jätta 2 õpilast ( Harmut Oleg,
Lavrinovitš Aleksandr) täiendavale õppetööle augustis.
Alus: HTM 23.08.2010 määrus nr 44, § 4 punkt 1
Otsuse poolt oli 68 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0.
3. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
Kuulati: õppealajuhataja Julija Vassiljeva tegi ettepaneku tunnustada 27 õpilast kiituskirjaga
“Väga heade tulemuste eest üksikutes ainetes” ja 1 õpilast (Ermakova Julia) kiitusega
põhikooli lõputunnistusel.

Otsustati: õppenõukogu otsusega tunnustada 27 õpilast kiituskirjaga “Väga heade tulemuste
eest üksikutes ainetes” ( lisa nr 4) ja 1 õpilast kiitusega põhikooli lõputunnistusel (Ermakova
Julia)
Alus: HTM 23.08.2010 määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 7
HTM 09. 08.2010 määrus nr 37 “Õpilase tunnustamise tingimused ja kord” § 2 lõige 2.
Otsuse poolt oli 67 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 1.
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