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Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 14.45 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 15.50 

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik 

Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel 

 

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: Siiri Aiaste, Ly Melesk, 
Heli Paju, Riina Raaga, Ülle Piibar, Kirsti Vooglaid, Veinika Lemsalu, Anne Soolepp, Kati 
Lepp, Aire Luugus, Ele-Marika Sooväli, Andres-Aare Tooming, Ellen Plaado, Marje 
Kallasvee, Olga Lillemaa, Heli Malve, Külli Ratassepp, Annela Valdi, Merilyn Martis, Karin 
Hallisk, Saskia Virosiim, Rolando Javier Beaujon Mejia, Katrin Lehtma, Katrin Näär, Alari 
Põlm, Marju Jäe, Heli Jakobson, Natalja Kedrov, Anna Klepinina, Kadri Käärd, Olga Modina, 
Aivar Metsaveer, Margit Onga, Priit Ratassepp, Riina Rotšan, Sirje Ringmäe, Jana Zebergs, 
Märt Tammisaar, Tiia Tarm, Linda Veski, Siiri Vilgats, Marge Visnapuu, Liis Tisler, Karin 
Kaju, Viia Kursk, Liidia Kuusksalu, Andres Raja, Tanel Renter, Triin Tibar, Aare Vigla, 
Maire Kasser, Margarita Eero, Anu Karus, Eha Keel, Marilis Kirotar, Heidi Maiberg, Eve 
Neito, Gea Pulst, Tanel Renter, Kristi Toomra, Valentina Tsirihhova, Sirje Vasmann-Perend, 
Kristi Viires  

 

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: Kristi Pajur, Lisann 
Aljaste, Laura Johanna Evisalu, Jevgeni Grigorjev, Iti-Kärt Kiivit, Silva Jõesaar, Maarja 
Kikas, Hanna Kivila, Daniel Nüüd, Anu Kurik, Hele Täht, Kübe Tämmo, Diana Rand, Andra 
Viirpalu 

 

Päevakord: 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine – Raino Liblik 

2. 2018./2019. õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides – L. 
Melesk, Karmen Kisel, Siiri Aiaste, klassijuhatajad 

3. Täiendava õppetöö määramine 9. ja 12. klasside õpilastele 

 



 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu: 

R. Liblik teavitas õppenõukogu eelmisel õppenõukogu koosolekul vastuvõetud otsuste 
täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.  

Otsusega 2.1. kustutati …seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast. Otsusega 3.1. 
kiideti muudatused kooli kodukorras heaks. Otsusega 4.1. rakendati … koolikeeldu 
ajavahemikus 18.02-22.02.2019, mida ka rakendati ja otsusega 4.2. rakendati … 
kohustuslikku ühiskondliku töö tegemise kohustust ajavahemikus 18.02-22.02 iga päev tund 
aega peale oma õppetunde. Õpilane täitis seda kohustust osaliselt. Otsusega 5.1. kinnitati 
klassitunnistuse uus vorm, mis on saadeaval Intranetis. 

 

2. 2018./2019. õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu: 

L. Melesk andis ülevaate 1.-3. klassi õppekasvatustöö tulemustest. 

1. a klassi lõpetasid õpilased: 

… 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi: … 

Täiendavale õppetööle jääb … eesti keeles. Õpetaja ettepanek on saata õpilane Rajaleidjasse 
uuringutele, kuna laps ei suuda kontsentreeruda, tähelepanu hajub. Lisaks ebapiisav eesti 
keele oskus. Vanem väga konfliktne, ei tee kooliga koostööd. 1. klassi tasemeklassis õppivad, 
aga 1A nimekirjas olevad. … pole omandanud 1. klassi õpitulemusi. Mõlemad õpilased 
jäävad täiendavale õppetööle eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses. 

1. b klassi lõpetasid õpilased: 

… 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi … 

1. c klassi lõpetasid õpilased: 

… 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi … 

 

2.a klassi lõpetasid õpilased: 

 

… 

 



Kiituskirjaga lõpetavad klassi …  

Täiendavale õppetööle jääb 3 õpilast: 

… – matemaatika 

… – eesti keel, matemaatika 

… – eesti keel, matemaatikas, loodusõpetus 

 

2.b klassi lõpetasid õpilased: 

 

… 

 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi …. 

Täiendavale õppetööle jääb õpilane … – eesti keel, matemaatika, loodusõpetus. 

 

2.c klassi lõpetasid õpilased: 

… 

  

Kiituskirjaga lõpetavad klassi … 

Täiendavale õppetööle jäävad: 

… – eesti keel, matemaatika, loodusõpetus 

… - eesti keel. 

 

3. a klassi lõpetasid õpilased: 

… 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi …. Täiendavale õppetööle jääjaid ei ole.  

 

3. b klassi lõpetasid õpilased: 

… 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi … Täiendavat õppetööd ei ole. 

 

3. c klassi lõpetasid õpilased: 



… 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi ... Täiendavale õppetööle jääjaid ei ole. 

 

3.d klassi lõpetasid õpilased: 

… 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi ... 

Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:  

.. .– eesti keel, matemaatika 

… – eesti keel, matemaatika 

… – matemaatika 

… – eesti keel 

 

Järgnevalt andis Karmen Kisel koostöös klassijuhatajatega ülevaate 4. - 6. klassi 
õppekasvatustöö tulemustest. 

4. a klassi lõpetasid õpilased: 

… 

 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi …Neljade-viitega lõpetab klassi 11 õpilast. Täiendavale 
õppetööle jäävaid õpilasi ei ole. 

 

4.b klassi lõpetasid õpilased: 

… 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi ... Neljade-viitega lõpetab klassi  16 õpilast. Täiendavale 
õppetööle jääjaid ei ole. 

 

4.c klassi lõpetasid õpilased: 

… 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi ... Neljade-viitega lõpetab klassi 11 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jääjaid ei ole. 

 

4.d klassi lõpetasid õpilased: 

… 



Kiituskirjaga lõpetavad klassi ... Neljade-viitega lõpetab klassi 10 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jäävad: 

… - matemaatika ja kehaline kasvatus 

… - matemaatika. 

 

5.a klassi lõpetasid õpilased: 

… 

 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi ... Neljade-viitega lõpetab klassi 11 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jääjaid ei ole. 

 

5.b klassi lõpetasid õpilased: 

… 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi .. Neljade-viitega lõpetab klassi 10 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jääjaid ei ole. 

 

5.c klassi lõpetasid õpilased: 

… 

 

Kiituskirjaga lõpetab klassi ... Neljade-viitega lõpetab klassi 7 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:  

… - eesti keel 

… - kirjandus 

 

5.d klassi lõpetasid õpilased: 

… 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi ... Neljade-viitega lõpetab klassi 6 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jääb … - eesti keel, kirjandus, matemaatika. 

 

5.e klassi lõpetasid õpilased: 



… 

Kiituskirjaga ja neljade-viitega lõpetajaid ei ole. Täiendavale õppetööle jääjaid ei ole. 

 

6.a klassi lõpetasid õpilased: 

 

… 

 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi ... Neljade-viitega lõpetab klassi 10 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:  

… - matemaatika 

… - matemaatika, muusikaõpetus 

 

6.b klassi lõpetasid õpilased: 

… 

 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi …  Neljade-viitega lõpetab klassi 7 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:  

… - matemaatika, kehaline kasvatus  

… – kirjandus 

… - tehnoloogia 

 

6.c klassi lõpetasid õpilased: 

… 

 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi  ... 

Neljade-viitega lõpetab klassi 7 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:  

…- matemaatika 

…- kehaline kasvatus 

… - kehaline kasvatus, matemaatika, kirjandus 



 

Järgnevalt tegi 7.-11. klassi õppetulemustest kokkuvõtteid Siiri Aiaste koostöös 
klassijuhatajatega. 

 

7.a klassi lõpetasid õpilased: 

… 

 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi ... Neljade-viitega lõpetab klassi  16 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jäävad: 

…- kirjandus, tehnoloogiaõpetus 

… - kirjandus, geograafia inglise keeles 

… - kirjandus 

… ei ole viimased pool aastat eriti koolis käinud. Õpilasel on teadmised omandamata 
enamikes ainetes. Õpilane käib uuringutel, tema vaimsed võimed on äärmiselt nõrgad. 
Õpilane käib erinevates õppeaines (matemaatika, eesti keel, vene keel, inglise keel) testimisel 
alates 12.06. Peale testimise lõppu otsustatakse, millises klassis ta jätkab ja millist tuge vajab. 

 

7.b klassi lõpetasid õpilased: 

… 

Kiituskirjaga lõpetab klassi ... Neljade-viitega lõpetab klassi 7 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:  

… - kirjandus ja geograafia inglise keeles 

… – kirjandus 

… - geograafia inglise keeles 

… - geograafia inglise keeles 

… - geograafia inglise keeles 

Õpilane … on puudulikult hinnatud või hindamata kõigis ainetes. Jääb klassikursust kordama. 

 

8.a klassi lõpetasid õpilased: 

… 

 

Kiituskirjaga lõpetab  klassi …Neljade-viitega lõpetab klassi 7 õpilast. 



Täiendavale õppetööle jäävad õpilased: 

… - matemaatika 

… - keemia 

…- vene keel, keemia 

… - füüsika, keemia, tehnoloogia 

… - kirjandus, füüsika, keemia 

 

… on hindamata kõigis õppeainetes, ei ole koolis käinud. Seoses 17-aastaseks saamisega 
kustutatakse kooli nimekirjast. 

 

8.b klassi lõpetasid õpilased: 

… 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi …. Neljade-viitega lõpetab klassi 1 õpilane. 

Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:  

…- kehaline kasvatus 

…- kehaline  kasvatus 

… – füüsika 

… - füüsika, inglise keel 

… - kirjandus, inglise keel, matemaatika, füüsika, keemia, loovtöö alused, kehaline kasvatus  

… – õpilane koolis ei käi ja kõik ained on hindamata. Määratud täiendav õppetöö kõigis 
õppeainetes. 

… on määratud tervislikel põhjustel pikendatud õppeaasta kõigis ainetes kuni 30. augustini. 

 

8.c klassi lõpetasid õpilased: 

… 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi ... Neljade-viitega lõpetab klassi  2 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jäävad õpilased: 

… - matemaatika, füüsika, keemia 

… - matemaatika, füüsika, keemia 

… - bioloogia, keemia 

… - kehaline kasvatus 



… - keemia 

Õpilane … jääb klassikursust kordama, kuna ta ei ole koolis käinud ja 12 ainet on puudulikult 
hinnatud. 

 

8.e klassi lõpetasid õpilased: 

…. 

Kiituskirjaga ja 4-5 lõpetajaid ei ole. Täiendavale õppetööle jääb … tehnoloogiaõpetuses. 

 

10.a klassi lõpetasid õpilased: 

… 

 

Kiituskirjaga lõpetavad ... Neljade-viitega lõpetab klassi  14 õpilast… määratakse pikendatud 
õppetöö tervislikel põhjustel tähtajaga 19. august 2019 lapsevanem … 27.05 esitatud avalduse 
alusel (lisatud ka arstitõend). Õpilane vastab matemaatikat, inglise ärikeelt ja kunstiajalugu. 

 

10.b klassi lõpetasid õpilased: 

… 

 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi ... Neljade-viitega lõpetab klassi 3 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jäävad: 

… muusikaõpetus 

… – kehaline kasvatus 

… - kunstiajalugu 

… on puudulikult hinnatud matemaatikas, kirjanduses, eesti keeles, vene keeles, saksa keeles, 
inglise ärikeeles, kunstiajaloos. Õpilane ei ole võimeline gümnaasiumis õppima, kustutatakse 
õppenõukogu otsusega gümnaasiumi nimekirjast 

 

11.a klassi lõpetasid õpilased: 

… 

 

Neljade-viitega lõpetab klassi 3 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jäävad:  



… - füüsika, keemia 

… - füüsika 

… - füüsika 

… - lai matemaatika, kehaline kasvatus 

… - meediaõpetus 

 

11.b klassi lõpetasid õpilased: 

… 

Kiituskirjaga lõpetavad klassi ... Neljade-viitega lõpetab klassi 4 õpilast. 

Täiendavale õppetööle jäävad:  

… – füüsika 

… – füüsika 

… - matemaatika 

… – matemaatika 

… – matemaatika 

… - eesti keel, kirjandus 

… - füüsika, kirjandus 

… -kirjandus 

… on vähemalt pooltes kursustes puudulikult hinnatud eesti keeles, inglise ärikeeles, ajaloos 
ja saksa keeles. Õpilane on nõrkade võimetega ja ei suhtu õppetöösse ka täie kohusetundega. 
Lisaks puudub sageli. Õppejuht Siiri Aiaste hinnangul ei ole antud õpilane võimeline õppima 
gümnaasiumis. Toimus hääletus … gümnaasiumi õpilaste nimekirjast välja arvamisese 
küsimuses. 1 õpetaja oli vastu, erapooletuid oli 22. … kooli nimekirjast kustutamise poolt oli 
40 õppenõukogu liiget. Õpilane kustutatakse gümnaasiumi nimekirjast. 

 

… on puudulikult hinnatud ajalugu, bioloogia, eesti keel, füüsika, keemia, kehaline kasvatus, 
kirjandus, matemaatika, uurimistöö alused, meedia, saksa keel. Õpilane ei soovi päevakoolis 
õppida, kustutatakse Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast. 

 

… võimaldatakse ajapikendust matemaatika vastamiseks seoses erakorraliste tööülesannetega 
välisriigis. Aluseks lapsevanem … 6.06.2019 avaldus. … saab ajapikendust kuni 19. juunini. 

  

OTSUSTATI: 



2.1 Viia järgmisesse klassi üle kõik punktis 2 loetletud õpilased, kes lõpetasid klassi. 

 

Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik 
õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute 
alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi 

 

2.2 Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta täiendavale õppetööle 
direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 12. juunist 2019 
järgmised õpilased: … 

 

Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli 
õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase 
täiendavale õppetööle jätmise 

 

2.3 Jätta 1.- 3. kooliastmes klassikursust kordama … 

Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik 
õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute 
alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama 

 

2.4 Kustutada seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast õpilased … 

Otsuse õiguslik alus: PGS § 28 lõige 1 punkt 7, mille kohaselt arvatakse õpilane koolist välja, 
kui talle on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas 
õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud» 

 

2.5 Anda seoses mõjuvate põhjendustega tervislikel põhjustel ajapikendust õppematerjali 
järele vastamiseks … 

Otsuse õiguslik alus: PGS § 24 lõige 6, mille kohaselt võib suvevaheajal korraldada täiendava 
õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt 
kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest. 

 

2.7 Määrata täiendava õppetöö alguseks üleminekuklassides 12. juuni 2019 ja esimeseks 
tähtajaks 19. juuni 2019. 

Otsuse õiguslik alus: PGS § 24 lõige 6, mille kohaselt võib suvevaheajal korraldada täiendava 
õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt 
kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest. 

 



 

3. Täiendava õppetöö määramine 9. ja 12. klasside õpilastele 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu: 

Klassijuhatajad ja aineõpetajad teavitasid õppenõukogu 9. klassides täiendavale õppetööle 
jäävatest õpilastest. 

9A klassis jäävad täiendavale õppetööle järgmised õpilased: 

… - matemaatika 

… – matemaatika 

… – füüsika 

… - matemaatika 

 

9B klassis jäävad täiendavale õppetööle:  

… - keemia 

… - matemaatika 

… - kirjandus, keemia, muusika, loovtöö sooritamata 

… - kirjandus, vene keel, keemia, kehaline kasvatus 

 

9C klassis jäävad täiendavale õppetööle:  

… – matemaatika 

… – matemaatika 

… – matemaatika 

… – kirjandus 

Järeleksam eesti keelest määrati … 

 

12. klassis jäävad täiendavale õppetööle: 

… - uurimistöö alused 

… - matemaatika 

… - kirjandus, uurimistöö kaitsmine 18.06 

… - uurimistöö kaitsmine 18.06 

 

 



OTSUSTATI: 

3.1 Määrata täiendav õppetöö järgmistele 9. ja 12. klassi õpilastele: … 

Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli 
õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase 
täiendavale õppetööle jätmise. 

 

3.2 Määrata täiendava õppetöö alguseks 9. klassis 11.06.2019 ja 12. klassis 10.06.2019 

Otsuse õiguslik alus: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õppekava punkt 7.1.3 lõige 6, mille 
kohaselt jäetakse õpilane täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt 
veerandi/poolaasta hinnetest tuleks välja panna aastahinne «puudulik» või «nõrk». Täiendav 
õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu. 

 

 

 

 

 

Raino Liblik     Karmen Kisel 

Direktor     Protokollija 


