Kooli õppenõukogu protokoll nr 1
Tallinn

15.01.2015

Juhataja: Valeri Novikov, direktor
Protokollija: Anne Nahkur
Algus: kell 15.00
Lõpp: kell 16.00
Koosolekust võtsid osa: Valeri Novikov, Elena Vinogradova, Tatjana Unt, Natalia Orshanskaja,
Tatiana Kravtšenko, Irina Tšitšejeva, Natalja Poljakova, Maria Jegoruškina, Ljubov Klimova,
Anne Nahkur, Olga Didõk, Valeri Medjankin, Jelena Pindus, Tatjana de Filippis, Darja Krautman,
Raissa Teor, Sergei Mitjurjov, Emilia Solomnikova, Inna Mazing,
Puudusid: Irina Antonjuk, Viktoria Pritsõk-Kirjakova, Svetlana Gorbatšova
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Individuaalõppe programmi määramine Anastassija Lohmatovale
3. Individuaalõppe programmi määramine Daniil Vidjakinile
4. Koduõppe rakendamine vanema taotlusel
5. Individuaalõppe programmi määramine Igor Šuvalovile
KOOSOLEKU KÄIK:
1. Õppenõukogu kinnitas päevakorra
Poolt oli 21 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.
2. Individuaalõppe programmi määramine ………………
Elena Vinogradova tegi ülevaate 7. klassi õpilase ……………….. 2. septembril 2014 määratud
individuaalprogrammi täitmisest. Poole aasta jooksul pole …………………. praktiliselt koolis
käinud. Ema esitas kooli tõendid tütre haiguse kohta. Seega pole ……………………………..
täitnud temale koostatud individuaalprogrammi ning koolil pole põhjust teda üle viia 8. klassi.
Otsus:
Arvestades, et …………………………… ei ole täitnud septembri alguses talle koostatud
individuaalprogrammi, jätta ta 7. klassi nimekirja ning kohustada ema, et ta kindlustaks tütre
koolikohustuse täitmist või vajaduse korral pöörduks nõustamiskomisjoni palvega rakendada
…………………………….. tervislikel põhjustel koduõpet.
Poolt oli 21 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.
3. Individuaalõppe programmi määramine ………………………..
Elena Vinogradova andis ülevaate 8. klassi õpilase ……………………… 2. septembril 2014
määratud individuaalprogrammi täitmise käigust. Õpilane on osaliselt likvideerinud
puudujäägid 8. klassi õppekava täitmises ning paralleelselt täidab 9. klassi õppekava.
Otsus: ……………………… üleviimine 9. klassi otsustada III. veerandi lõpus.
Poolt oli 21 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.

4. Koduõppe rakendamine vanema taotlusel
Valeri Novikov teatas, et lapsevanem ……………. taotleb luba oma 6. klassis õppivale pojale
…………………. ja 4. klassis õppivale tütrele ………………………. rakendada koduõpet
seoses sellega, et pere peab sõitma pooleks aastaks elama Venemaale. Last hakkab õpetama nende
ema ………………. Nimetatud õpilased õpivad viitele ja suudavad läbida ema juhtimisel 4. ja 6.
klassi õppekava. Nende jaoks on koostatud pooleks aastaks individuaalsed programmid.
Otsus:
Võttes aluseks PGSi §23, 11.08.2010 Haridus- ja teadusministri määruse nr 40 „Koduõppe ja
haiglaõppe tingimused ja kord“ §5, lapsevanema taotluse ning õpilaste võimekust üle viia
……………….. ja ………………………. 23. jaanuarist 2015 koduõppele.
Kinnitada lapsevanema ja kooli koostöös valminud individuaalne õppekava, kus on määratud
õpetajad, kes kooli poolt kontrollivad õpitulemuste omandamist.
Kohustada lapsevanemaid võimaldada õppeaasta lõpuni koolil kontrollida õpitulemuste
omandamist.
Poolt oli 21 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.
5. Individuaalõppe programmi määramine ………………………….

Valeri Novikov informeeris, et 5. klassi õpilase ……………….. vanemad pöördusid kooli
administratsiooni poole palvega suurendada poisi õppekoormust (enamikes ainetes on 5. klassi
õppematerjal tema jaoks liiga lihtne, oleks vaja kiirendada I……………..arengut).
Elena Vinogradova toetas lapsevanemate taotlust ja pakkus välja võimaluse järelejäänud viie kuu
jooksul õpetada ………………….. paralleelselt 5. ja 6. klassi õppekava järgi. Kui ta suudab
saavutada õppeaasta lõpuks nõutud II. kooliastme õpitulemused, viia ta üle 7. klassi. Eelnevad
arutlused aineõpetajatega näitasid vajadust täiendavalt anda ……………. matemaatikas 2, vene
keeles 1, kirjanduses 0,5, ajaloos 0,5, ühiskonnaõpetuses 0,5, loodusõpetuses 0,5, inglise keeles 1
õppetundi/konsultatsiooni, seeg kokku 7 tundi nädalas. See on võimalik teiste õppeainete
koormuse vähendamise kaudu. Pakun kinnitamiseks ………………. järgmise tunnijaotusplaani:

Aine

Nädala
koormus

Õpetaja

Nädala
päev

Tunni jrk nr

Inglise keel

1

T. De Filippis

Teisipäev

6. tund,
keh.kasv.asemel

1

V. Medjakin

Teisipäev

7. tund

1,5

J. Pindus

Reede

6. -7. tund

Loodusõpetus

0,5

D. Krautman

Matemaatika

1

R. Teor

Matemaatika

1

R. Teor

Ajalugu,
ühiskonnaõpetus
Vene keel,
kirjandus

Otsus:

Kolmapäev
üle nädala
Esmaspäev
Reede

7. tund
3. tund, eesti keele
asemel
1. tund, muusika
asemel

5.1 Kinnitada ……………………… 5.- 6..klasside individuaalne õppekava ja talle esitatud
täiendav tunnijaotusplaan.
5.2 Lugeda ………………….. nii 5. klassi kui ka 6. klassi õpilaseks (kanda ………………… ka
6. klassi õpilaste nimekirja).
5.3 Läbi vaadata ja arutada saavutatud õpitulemusi juunis 2015.
Poolt oli 21 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.
Koosoleku juhataja:
Valeri Novikov
Protokollija:
Anne Nahkur
Kooli õppenõukogu protokoll nr 1-9/2
Tallinn

02.02.2015

Juhataja: Valeri Novikov, direktor
Protokollija: Anne Nahkur
Algus: kell 15.00
Lõpp: kell 16.00
Koosolekust võtsid osa: Valeri Novikov, Elena Vinogradova, Tatjana Unt, Natalia Orshanskaja,
Tatiana Kravtšenko, Irina Tšitšejeva, Natalja Poljakova, Maria Jegoruškina, Ljubov Klimova,
Anne Nahkur, Olga Didõk, Valeri Medjankin, Jelena Pindus, Tatjana de Filippis, Darja Krautman,
Raissa Teor, Sergei Mitjurjov, Emilia Solomnikova, Inna Mazing,
Puudusid: Irina Antonjuk, Viktoria Pritsõk-Kirjakova, Svetlana Gorbatšova
Päevakord:
Klassi määratlemine õppetöö jätkamiseks õpilastele, kes on tulnud välismaalt
KOOSOLEKU KÄIK:
Elena Vinogradova andis teatas, et kooli poole pöördus Andrey Leontyev palvega võtta tema poeg
Mark Leontyevi 9.klassi. Pois esimest kuus kooliaastat õppis Venemaal. 7.klassi lõpetas
Eurogümnaasiumis. 2013/2014 lõpetas 8.klassi Tallinnas International School of Estonia ning
pool 2014/2014 õa õpis 9.klassis samas koolis. Tema esimese poolaasta veerandi hinnet on









ajalugu D,D
bioloogia D,D
geograafia D,D
Inglise keel D,D
kehaline kasvatus B,B
matemaatika D,D
muusika B,B
tehnoloogia D,D







ühiskonnaõpetus D,D
vene keel ja kirjandus – pole õppinud
eesti keel - pole õppinud
keemia, füüsika, bioloogia õpis integreeritud kursusena.
puudub inimeseõpetuse hinne.

Peale õpetajate ainealaste teadmiste ja oskuste testerimist õpetajat tulid järeldusele, et Mark
Leontyevi poolt omandatud teadmised ja oskused võimaldavad temale jätkata õppimist 9.klassis,
kuid vajavat individuaalse programmi koostamist vene keeles ja kirjanduses, füüsikas,
bioloogias, geograafias ja eesti keeles. Isa on nõus suunata poja eesti keele algkursustele. III
kooliastmes Mark pole läbinud kohustusliku ainet inimese õpetus.
Elena Vinogradova Eelnevad arutlused aineõpetajatega näitasid vajadust täiendavalt anda Mark
Leontyevile vene keeles ja kirjanduses 2, füüsikas 1, keemias 1, bioloogias ja geograafias 1, ning
inimeseõpetuses 1 õppetundi/konsultatsiooni.
Otsus:
1) Arvata 9. klassi nimekirja individuaalprogrammiga Mark Leontyev
2) Kinnitada Mark Leontyev järgmise tunnijaotusplaani:
Nädala
Nädala
Aine
Õpetaja
koormus
päev
Vene keel,
2
J. Pindus
Kolmapäev
kirjandus
Füüsika
1
N.Poljakova
Neljapäev
Teisipäev
Keemia
1
E.Solomnikova
Bioloogia,
geograafia
Inimeseõpetus

1

D. Krautman

0,5

D. Krautman

Neljapäev
Neljapäev

Tunni jrk nr
14.45-16.15
12.55-13.40
8.10-8.55
14.45-15.30
12.00-12.45

Poolt oli 21 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.

Koosoleku juhataja: Valeri Novikov
Protokollija: Anne Nahkur

Kooli õppenõukogu protokoll nr 3

Tallinn
Juhataja: Valeri Novikov, direktor

01.06.2015

Protokollija: Anne Nahkur

Algus: kell 09.00
Lõpp: kell 10.30
Koosolekust võtsid osa: Valeri Novikov, Elena Vinogradova, Tatjana Unt, Natalia Orshanskaja,
Tatiana Kravtšenko, Irina Tšitšejeva, Natalja Poljakova, Maria Jegoruškina, Ljubov Klimova,
Anne Nahkur, Olga Didõk, Valeri Medjankin, Jelena Pindus, Tatjana de Filippis, Darja Krautman,
Raissa Teor, Sergei Mitjurjov, Emilia Solomnikova, Inna Mazing,
Puudusid: Irina Antonjuk, Viktoria Pritsõk-Kirjakova, Svetlana Gorbatšova
PÄEVAKORD:
•

Päevakorra kinnitamine

•

Eelmiste õppenõukogude otsuste täitmisest

•

Õppeaasta lõpetamine ja 1.-8.
Klassijuhatajate aruanded

•

Pikendatud õppeaastale/täiendavale õppele määramine

•

1.-8. ja 10. klassi õpilaste tunnustamine ja karistamine

•

Lõputunnistustele allakirjutamiseks õppenõukogu liikmete nimetamine

ja 10. klassi õpilaste üleviimise otsustamine.

KOOSOLEKU KÄIK:
•

Õppenõukogu kinnitas päevakorra

•

Eelmiste õppenõukogude otsuste täitmisest

Õppenõukogu 2.09.2014 otsustega olid määratud individuaalprogrammid järgmistele
õpilastele: …………………………...
11. klassi õpilastele koostati puuduvate õppeainete jaoks individuaalprogrammid, kokku 51
IÕK-d..
15.01.2015 õppenõukoguotsusega olid määratud individuaalprogrammid järgmistele
õpilastele: …………., kes tuli rahvusvahelisest koolist (9. kl); …….. (4. kl) ja …… (6. kl)
……. anti võimalus minna üle koduõppele, kelle tulemusi kontrollitakse augustis.
Kõik ettenähtud täiendavad ülesanded on õpilastel sooritatud või täitmisel, v.a. ……….., kes
pole koolis käinud ega programmi täitnud.
Otsus: Võetud teadmiseks.
•

Õppeaasta lõpetamine ja 1.-8.
Klassijuhatajate aruanded

ja 10. klassi õpilaste üleviimise otsustamine.

Kuulati ära klassijuhatajad Maria Jegoruškina, Darja Krautman, Jelena Pindus ja Natalja
Poljakova, kes analüüsisid oma õpilaste õpitulemusi ja tegid 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
……..
4. Pikendatud õppeaastale/täiendavale õppetööle määramine
Jätta täiendavale õppetööle järgmised õpilased:
7. klass: …….. – vene keel, matemaatika, kehaline kasvatus (tähtaeg 4.06-31.08)
9. klass: ……… – inimeseõpetus ja kehaline kasvatus (tähtaeg 4.06-17.06)
9. klass: …….. – kehaline kasvatus, matemaatika, füüsika (tähtaeg 4.06-17.06)
10. klass: …….. – eesti keel, eesti ajalugu, kunst (tähtaeg 4.06-17.06)

10. klass: ……… – matemaatika (tähtaeg 4.06-17.06)
10. klass: ……… – inglise keel, matemaatika (tähtaeg 4.06-17.06)
10. klass: ……… – kunst, eesti kirjandus (tähtaeg 4.06-17.06)
10. klass: …….. – matemaatika (tähtaeg 4.06-17.06)
Poolt oli 20 õppenõukogu liiget, vastu _0__, erapooletuid __0__.
•

1.-8. ja 10. klassi õpilaste tunnustamine ja karistamine

Võttes aluseks Eurogümnaasiumi õpilaste tunnustamise tingimused ja kord (kehtestatud
õppenõukogu otsusega 14.03.2014 nr 1-9/3):
•

Tunnustada kiituskirjaga õppeaasta lõpus „Väga hea õppimise eest“
….. – 1. klass
….. – 1. klass
…… – 2 . klass
…… – 4. klass
……. – 6. klass
……. – 6. klass
……. – 10. klass

•

Tunnustada kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest“ üksikainetes
…….. (8. klass): inglise keel, kirjandus
……. (7. klass) : kirjandus
……. (7. klass) : kirjandus

•

Alandada aasta käitumise hinnet järgmiselt:
……… (8. klass) MR

Poolt oli _20__ õppenõukogu liiget, vastu _0__, erapooletuid __0__.
•

Lõputunnistustele allakirjutamiseks õppenõukogu liikmete nimetamine

Õppenõukogu määras lõputunnistusele allkirjade andjateks järgmised õppenõukogu
liikmed:
Jelena Pindus
Ljubov Klimova
Elena Vinogradova
Natalja Poljakova
Darja Krautman

Poolt oli _20__ õppenõukogu liiget, vastu _0__, erapooletuid _0_.
Koosoleku juhataja: Valeri Novikov
Protokollija: Anne Nahkur

Kooli õppenõukogu protokoll nr 4

Tallinn

18.06.2015

Juhataja: Valeri Novikov, direktor
Protokollija: Anne Nahkur

Algus: 16. juuni 2015
Lõpp: 18. juuni 2015
Koosolekust võtsid osa: Valeri Novikov, Elena Vinogradova, Tiina Arumeel, Tatjana Unt, Natalia
Orshanskaya, Olga Arm, Tatiana Kravchenko, Irina Tšitšejeva, Natalja Poljakova, Maria
Jegoruškina, Ljubov Klimova, Anne Nahkur, Iryna Abel, Olga Didõk, Svetlana Gorbatšova, Valeri
Medjankin, Jelena Pindus, Emilia Solomnikova, Sergei Mitjurjov, Aleksander Massalski, Inna
Mazing, Anu Pahka, Galina Värinen, Galina Zastrogina, Sergei Zvonarjov
Puudusid: PÄEVAKORD:
1. Lõpueksamitest ja põhikooli lõpetamisest
2. Riigieksamite tulemustest ja gümnaasiumi lõpetamisest
3. Täiendava õppetöö tulemused ning õpilaste üleviimine järgmise klassi
KOOSOLEKU KÄIK: (arutlemine toimus elektrooniliselt)
1. Kuulati
9. klassi juhataja Jelena.Pindus informeeris, et kõik 9. klassi õpilased sooritasid edukalt
matemaatika ja valikaine eksamid; ……………. said mitterahuldavad hinded eesti keele eksamil.
17. juunil 2015 viidi läbi korduv eesti keele koolieksam………… sooritasid eksami.
„Ajavahemikul 4.06-18.06.2015 9.klassi õpilane ……… täitis kõik temale antud ülesannet
inimeseõpetuses ja kehalises kasvatuses ning 9.klassi õpilane ……….. täitis kõik temale antud
ülesannet kehalises kasvatuses, matemaatikas ja füüsikas. Õpilaste täiendava õppetöö käik ja
tulemused on kajastatud e-kooli päevikutes“ …………. kirjutas avalduse, et sooritada korduv
eksam augustis.
Teen ettepaneku väljastada lõputunnistused kõikidele 9.klassi õpilastele va ………..
Otsus:

1.1.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:
……

1.2. Lubada ………….. sooritada eesti keele kooli eksam augustis.
Poolt oli _25__ õppenõukogu liiget, vastu _-__, erapooletuid _-___.
2. Kuulati
Klassijuhataja Ljubov Klimova informeeris, et kõik õpilased, va …….. on sooritanud õppeaine
kohustuslikule mahule vastavad eesti keele eksami teise keelena, matemaatika ja võõrkeele
riigieksamid, gümnaasiumi koolieksami, kaitsnud õpilasuurimuse töö ning läbinud gümnaasiumi
jooksul 96 ja enam kursust. …………….. matemaatika riigieksami tulemused on annulleeritud.
……………., pole läbinud kõiki vajalikke kursusi. Teen ettepaneku tunnustada kolme õpilast
kuldmedaliga, ühte hõbemedaliga ning nelja õpilast kooli tänukirjaga (omavad lõputunnistusel
ainult hindeid „4“ ja „5“).
Otsus:
2.1. 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:
……………….

2.2.Võttes aluseks Eurogümnaasiumi õpilaste tunnustamise tingimused ja kord (kehtestatud
õppenõukogu otsusega 14.03.2014 nr 1-9/3):
2.2.1. Tunnustada kuldmedaliga
 ………
2.2.2. Tuunustada hõbemedaliga
 ………
2.2.3. Tunnustada kooli tänukirjaga „Hea õppimise eest“
 ……..
Poolt oli _25__ õppenõukogu liiget, vastu _-__, erapooletuid _-___.
3. Kuulati E.Vinogradova, kes teatas, et 7. klassi õpilane …….. ajavahemikul 4.06.-18.06.2015
täitis kõik temale antud ülesannet vene keele, matemaatikas ja kehalises kasvatuses.
Tulemused on kajastatud e-kooli päevikutes. Teen ettepaneku üle viia õpilane järgmisse klassi.
Otsus:
3.1. 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 8.klassi ………….

Poolt oli _25__ õppenõukogu liiget, vastu _-__, erapooletuid _-___.

Koosoleku juhataja: Valeri Novikov
Protokollija: Anne Nahkur

Kooli õppenõukogu protokoll nr 1-9/5

Tallinn

25.08.2015

Juhataja: Valeri Novikov, direktor
Protokollija: Anne Nahkur

Algus: kell 15.00
Lõpp: kell 15.10
Koosolekust võtsid osa: Valeri Novikov, Elena Vinogradova, Tatjana Unt,
Jegoruškina, Ljubov Klimova, Anne Nahkur, Jelena Pindus, Darja Krautman,
Puudusid: Irina Antonjuk

Maria

PÄEVAKORD:
4. Põhikooli lõpetamisest
KOOSOLEKU KÄIK:
Elena.Vinogradova informeeris, et 17. juunil 2015 lubas kooli õppenukogu ………. sooritada eesti
keele kooli eksami augustis.
25. augustil 2015 ………. sooritas eesti keele eksami. Seega võib talle võib väljastada põhikooli
lõputunnistuse.
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
lõputunnistus …………..
Poolt oli 8 õppenõukogu liiget, vastu _0__, erapooletuid __0__.
Koosoleku juhataja: Valeri Novikov

Protokollija: Anne Nahkur

Kooli õppenõukogu protokoll nr 6
Tallinn

01.09.2015

Juhataja: Valeri Novikov, direktor
Protokollija: Anne Nahkur
Algus: kell 12.00
Lõpp: kell 14.00
Koosolekust võtsid osa: Valeri Novikov, Elena Vinogradova, Tatjana Unt, Tatiana Kravtšenko,
Irina Tšitšejeva, Natalja Poljakova, Maria Jegoruškina, Ljubov Klimova, Anne Nahkur, Olga
Didõk, Svetlana Gorbatšova, Valeri Medjankin, Jelena Pindus, Darja Krautman, Viktoria PritsõkKirjakova, Emilia Solomnikova.
Puudusid: Irina Antonjuk, Inna Mazing, Sergei Mitjurjov
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Õppenõukogu esimehe, asetäitja ja sekretäri valimine
3. Eelmiste õppenõukogude otsuste täitmisest
4. Õpetaja valimine Eurogümnaasiumi nõukogusse
5. ………. gümnaasiumi lõpetamisest
6. Täiendavast õppetööst ja koduõppest.
7. Lapsevanema avalduse arutamine.
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KOOSOLEKU KÄIK:
1. Õppenõukogu kinnitas päevakorra

Poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.
2. Õppenõukogu esimehe, asetäitja ja sekretäri valimine
Otsus: valida
Õppenõukogu esimeheks
Õppenõukogu asetäitjaks
Õppenõukogu sekretäriks

Valeri Novikov,
Elena Vinogradova,
Anne Nahkur

Poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.
3. Eelmiste õppenõukogude otsuste täitmisest
Valeri Novikov tegi kokkuvõtte eelmise õppenõukogu otsuste täitmise seisust.

Eelmistel koosolekutel oli osa õpilastele määratud täiendav õppetöö, kahele õpilasele
koduõpe; kaks 12. klassi õpilast pidid sooritama viis kursust. Täna meie peame vastu võtma
vastavad otsused.
4. Õpetaja valimine Eurogümnaasiumi nõukogusse.
Kandidaadideks esitati Natalja Poljakova.
Otsus: lähtudes Erakooliseaduse § 21 p. 3 valida Eurogümnaasiumi nõukogusse õpetajate
esindajaks Natalja Poljakova.
Poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.
5. ………. gümnaasiumi lõpetamisest
…….. täitis täies ulatuses individuaalprogrammi ning temale saab väljastada lõputunnistuse.
…….. õppis Eurogümnaasiumis kolm aastat. Vaatamata sellele, et ta aasta tagasi sooritas kõik
vajalikud eksamid ja kaitses uurimustöö, pidi ta läbima veel vähemalt viis kursust. Aasta
jooksul pole tema poolt midagi tehtud. Teen ettepaneku kustutada ta 12.klassi õpilaste
nimekirjast.
Otsus:
5.1. 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 lõputunnistus ……..
5.2. 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 nimekirjast
………… seoses sellega, et õpilane pole täitnud nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi
lõpetamise tingimusi.

Poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.
6. Täiendavast õppetööst ja koduõppest
Elena Vinogradova informeeris, et 4.klassi õpilane …… ja 6.klassi õpilane ……. olid
jaanuarist 2015 üle viidud koduõppele. Õpilaste testimine augustis 2015 näitas, et
programm on läbitud ning kõikides ainetes aasta hinded on positiivsed.
Otsus:
Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 .a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22
lõige 8, haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord“ § 4 punkti 1 üle viia
6.1. …….. – 5.klassi

6.2. …….. – 7.klassi.
7. Lapsevanema avalduse arutamine
………. on taotlenud oma poja …….. lubamist individuaalõppele eesmärgiga lõpetada ühe aastaga
2. ja 3. klass (vastutajad õpetajad Tatjana Unt, Irina Baranova, Maria Jegoruškina)
Otsus: Kohustada ülalnimetatud õpetajaid koostama neile individuaalplaane.
8. Eurogümnaasiumi õppe- ja kasvatustöö aruanne 2013/14 õa
Elena Vinogradova esitas õppe-kasvatustöö aruande 2014/15 õa kohta
Vt lisa: Eurogümnaasiumi õppe- ja kasvatustöö 2014/15 õa aruanne
Poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.
Otsus: Kinnitada Eurogümnaasiumi õppe- ja kasvatustöö aruanne 2013/14 õa.
Poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.
9. Eurogümnaasiumi 2015/16 õa tööplaani kinnitamine
Valeri Novikov andis ülevaate kavandatavatest kooli ees seisvatest ülesannetest, mis lähtuvad
kooli arengukavast.
Kavas on läbi viia 5 õppenõukogu (dets-jaan, märtsis, 2 x juunis ja üks temaatiline talvel või
kevadel).
Valeri Novikov palus mõelda kõigil ülekoolilistele üritustele, et konkreetset plaani teha
(teadmiste päev, õpetajate päev, jõuluüritused,. 8.märts, viimane koolikell, emakeele päev,
konkursid, viktoriinid jms).
Kindlasti tuleb plaani tegemisel kaasata ka õpilasi.
Peatuti veel koolitoitlustamisel ja lastevanemate koosolekute läbiviimisel, määrati toimumise
ajad..
Otsus: kinnitada Eurogümnaasiumi 2015/16 õa üldtööplaani.
Poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.
10. Eurogümnaasiumi põhi- ja gümnaasiumiosa koormuste jaotuse plaani kinnitamine
2015/16 õa
Otsus: kinnitada Eurogümnaasiumi põhi- ja gümnaasiumiosa koormuste jaotuse plaan
2014/15 õa.
Vt lisa: Tunnijaotusplaan 2015/16 põhikoolile
Tunnijaotusplaan 2015/16 gümnaasiumile
Poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.
11. Paranduste sisseviimine Eurogümnaasiumi õppekavadesse

Suve jooksul olid sisse viidud muudatused Eurogümnaasiumi õppekavase kooskõllas RÕKiga.
Tatjana Unt – eesti keel 1-12. klass
Natalia Oršanskaja – inglise keel 1.-12. klass
Sergei Mitjurjov – vene kee, kirjandus 1.-12. klass
Valeri Novikov – matemaatika 1.-12. klass, üldosa
Darja Krautman – bioloogia 7.-9. klass, geograafia 7.- 11. klass, loodusõpetus 4.-6. klass,
inimeseõpetus 4.- 8. klass
Natalja Poljakova – füüsika 7.-12. klass, loodusõpetus 7. klass
Sergei Zvanorjov – ajalugu 1, 4.-6. kursus gümnaasiumis
Svetlana Gorbatšova – ühiskonnaõpetus 11.-12. klass
Viktoria Pritsõk-Kirjakova – muusika 1.-12. klass
Tatiana Kravtšenko – tehnoloogia, kunst 3.-9.klass
Maria Jegoruškina – algkooli ained
Anne Nahkur – kunst 10.-11. klass, eesti kirjandus 10. klass, eesti ajalugu 2. ja 3. kursus
gümnaasiumis
Olga Didõk – kehaline kasvatus 1.-12. klass
Otsus: kinnitada Eurogümnaasiumi õppekava muudatused 1.septembrist 2015.a.
Poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu -, erapooletuid -.

Koosoleku juhataja: Valeri Novikov
Protokollija: Anne Nahkur

