TALLINNA MUSTAMÄE REAALGÜMNAASIUMI ÕPPENÕUKOGU
PROTOKOLL NR 1

TALLINNA MUSTAMÄE REAALGÜMNAASIUMI ÕPPENÕUKOGU
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Tallinn

16. jaanuar 2014. a nr 1.1-7/1

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 15.05
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 16.20
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Natalja Vergun
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Tatiana Boytseva
Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu
liikmete nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega
Õppenõukogu liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta):
Ees- ja perekonnanimi
Märge osalemise või puudumise kohta
Natalja Vergun
kohal
Natalja Aktsõznaja
puudub
Irina Amontova
puudub
Jelena Baer-Bader
kohal
Julianna Birotsi
puudub
Larissa Bobrovskaja
puudub
Tatiana Boytseva
kohal
Larissa Budnitskaja
kohal
Svetlana Butkovskaja
kohal
Olga Didõk
puudub
Svetlana Eberlein
kohal
Irina Epler
puudub
Olga Gams
kohal
Jelena Garanža
kohal
Anna Golubeva
puudub
Natalja Gorbunova
kohal
Marina Gromova
kohal
Katrin Irlis
kohal
Olga Ivanova
kohal
Ago Kalberg
puudub
Veera Kaparina
kohal
Vladimir Kolbasenko
kohal
Ljubov Kolesnik
kohal
Valentina Konovalova
kohal
Ljubov Konstantinova
kohal
Riho Kosenkranius
puudub
Olga Korkkinen
puudub

Tatiana Kozlova
Anneli Kristal
Irina Kudrjašova
Olga Kuteinikova
Viktoria Leppik
Larisa Likh
Janno Lill
Natalja Luukas
Natalija Mahhova
Margarita Mažeiko
Deniss Metsavas
Anna Mihhaljova
Ljudmilla Nemirovskaja
Ljudmilla Nikolajenko
Urve Pae
Margarita Pavlova
Inna Portjanskaja
Irina Prokopova
Alexander Putivtsev
Ingrid Reiman
Küllike Reitsnik
Marina Rõmar
Ljudmilla Ševeljova
Lilia Šipovskih
Ljudmilla Sjomina
Alo Särg
Svetlana Zahharova
Viktoria Zeilja
Sergei Zvonarjov
Svetlana Zvonarjova
Irina Žedeleva
Polina Žukova
Natalja Talis
Marianna Tam
Jelena Teor
Veera Tšertilina
Irina Tšitšejeva
Natalja Vergun

kohal
kohal
kohal
kohal
puudub
kohal
puudub
kohal
kohal
kohal
puudub
puudub
kohal
kohal
kohal
kohal
kohal
kohal
puudub
kohal
kohal
puudub
kohal
kohal
puudub
puudub
puudub
puudub
kohal
puudub
kohal
puudub
kohal
puudub
kohal
kohal
puudub
kohal

Koosolekul osalenud isikud, kellel on õigusaktidest tulenevalt õigus koosolekust osa võtta:
Ees- ja perekonnanimi
Märge õigusaktidest tuleneva õiguse kohta
Galina Titkova
Raamatukoguhoidja
Kinnitatud päevakord
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. 10. klassi õppekava muudatused
3. Kooli kodukorra läbi arutamine ja arvamuse andmine selle muudatuste kohta.
4. Õpetaja tööalane täienduskoolitus.
5. Loodusliku ressursside kasutamine.

6. Uued dokumendid
- Hädaolukorra lahendamise plaan
- Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi kooliraamatukogu kasutamise eeskiri
7. Muu.
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a
määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 5 lõikest 1, mille kohaselt valib
õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri. Seoses S. Zahharova palvega
vabastada teda sekretäri ülesannete täitmisest, tekkis vajadus valida uuesti õppenõukogu
sekretäri.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Natalja Vergun tutvustas õppenõukogu sekretäri valimise korda ning tegi ettepaneku valida
õppenõukogu sekretäriks Tatiana Boytseva.
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja
Õppenõukogu sekretäriks osutus valitusk Tatiana Boytseva.
Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr 1.1.7/1-1“. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise
tähtaeg ja vastutaja.
Otsuse poolt oli 39 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. Tatiana Boytseva taandas
ennast hääletamise ajaks vastavalt haldusmenetluse seaduse § 10 lõikele 4.
2. 10. klassi õppekava muudatused
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb
 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõikest 2, mille kohaselt kooli õppekava ja
selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli
õppenõukogule;
 Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §
24 lõikest 3, mille kohaselt muudatused kooli õppekavas esitatakse enne kehtestamist
arvamuse avaldamiseks kooli õppenõukogule;
 Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riiklik
õppekava“ § 19 lõikest 3, mille kohaselt muudatused kooli õppekavas esitatakse enne
kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli õppenõukogule;
 haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu
ülesanded ja töökord“ § 2 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab
arvamuse kooli õppekava ja selle muudatuste kohta.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Svetlana Butkovskaja tegi lühikokkuvõte õppekava koostamise õiguslikest alustest ning
koostamise protsessist ning selgitas, mis osas Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 10
klassi õppekava kajastab kooli eripära. 10. klassi õppekavasse on lisatud uus õppeaine
„Liiklusteooria”. Seoses sellega tekkisid muudatused perekonnaõpetuse kursuses ja
Elementide keemia kursuses. Perekonnaõpetuse kursus õpetatakse 2014./2015. õppeaastal.
Elementide keemia kursus õpetatakse 2015./2016. õppeaastal.
Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna:

Svetlana Butkovskaja tuletas meelde Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §21, punkt 3, mille
kohaselt Gümnaasiumi õppekeel on eesti keel. PGS §21, punkt 1 koheselt on kooli või klassi
õppekeeleks loetakse keel, milles toimuv õpe moodustab vähemalt 60 protsenti riiklikes
õppekavades määratud väikseimast lubatud õppe koormusest.
S. Butkovskaja tegi ettepaneku lisada «Liiklusteooria kursus» 10. klassi õppekavasse, sest see
kursus vastab tänapäeva tendentsile ja leitud isik, kes vastab liiklusteooria kvalifikatsiooni
nõuetele. Seoses sellega, et kursus on riigi keeles, see vastab PGS §21, punkt 1 ja 3 ja
lisandub õppeainetele, mis moodustavad vähemalt 60 protsenti riiklikes õppekavades
määratud väikseimast lubatud õppe koormusest. Liiklusteooria kursus on valikaine, mida
valis 100% küsitletud õpilasest.
Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 40 õppenõukogu liiget, vastu 0,
erapooletuid 0.
3. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine selle muudatuste kohta.
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a
määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punktist 4, mille kohaselt
õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli õpilaskodu kodukorra ja nende muudatuste
kohta.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Natalja Vergun selgitas, mida peab kodukord sisaldama ja mida kodukorrast kehtestada ei
saa. N. Vergun tegi ettepanek lisada kodukorra punkt 17 lõige 4, mis seotud Gümnaasiumi
siseruumides ja territooriumil on suitsetamine või suitsuvaba tubakatoote või toote, mida
kasutatakse sarnaselt tubakatootega, tarbimine on keelatud. Sinna alla kuuluvad e-sigaretid,
taimsed sigaretid ja erinevad materjalid vesipiibutubaka asendamiseks.
Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna:
Katrin Irlis pakkus keelata mitte ainult tarbimine vaid ka omamine. Selles K. Irlist toetas
Olga Ivanova.
Natalja Vergun tegi ettepaneku formuleerida kooli õppenõukogu arvamus Tallinna
Mustamäe Reaalgümnaasiumi kodukorra punkt 17 lõik 4 kohta järgnevalt: „Gümnaasiumi
siseruumides ja territooriumil on suitsetamine või suitsuvaba tubakatoote või toote, mida
kasutatakse sarnaselt tubakatootega, tarbimine ja omamine on keelatud. Sinna alla kuuluvad
e-sigaretid, näärimistubakas, taimsed sigaretid ja erinevad materjalid vesipiibutubaka
asendamiseks”.
Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 40 õppenõukogu liiget, vastu 0,
erapooletuid 0.
4. Õpetaja tööalane täienduskoolitus.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Anneli Kristal tuletas koosoleku osalejatele meelde Eesti Vabariigi Haridusseadus § 5 punkt
71 „Õpetajate koolituse raamnõuded”. Vastavalt „Õpetajate koolituse raamnõudeid”
õigusaktile § 17 p 2 „Õpetaja läbib iga viie aasta jooksul tööalase täiendkoolituse vähemalt
160 tunni (4 ainepunkti) ulatuses”.
A. Kristal näitas PowerPoint presentatsiooni teemal: „Ülelinnalise ainesektsiooni osalemine
2013. aastal”.

5. Loodusliku ressursside kasutamine.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Ljubov Konstantinova näitas külma vee- ja elektrikulude tabelid ajavahemikul 01.09.2013 31.12.2013.a. ning teatas võimalusest loodusliku ressursside kokkuhoidmiseks.
6. Uued dokumendid
- Hädaolukorra lahendamise plaan
- Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi kooliraamatukogu kasutamise eeskiri
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Natalja Vergun rääkis lühidalt kooli kriisimeeskonnast ja tegevusest hädaolukorras ning
informeeris kooliraamatukogu kasutamise põhimõttest.
7. Muu.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Natalja Vergun andis Pisa uuringute tulemusest ja selle järeldusest ülevaade. Informeeris
prognoosidest õa 2014/2015 1. klassi vastuvõttust. Teatas muudatusest kooli tugispetsialistide
teenuse rahastamise poliitikas.

(allkiri)
(allkiri)

Natalja Vergun
Koosoleku juhataja

Tatiana Boytseva
Protokollija

