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SAKALA  ERAGÜMNAASIUMI  ÕPPENÕUKOGU  

  

KOOSOLEKU  PROTOKOLL 

 

Tallinn                  26.04.2022 a nr 1  

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 10.00  

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 10.45  

Õppenõukogu koosoleku juhataja: Jekaterina Gridneva 

Õppenõukogu koosoleku protokollija: Kristina Karu 

 

Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. 2021/2022. õa õppenõukogu koosolekute protokollija nimetamine 

2. Õppenõukogu sekretäri valimine 

3. Oma esindaja nimetamine kooli nõukogu koosseisu 

4. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest 

 

1. 2021/2022. õa õppenõukogu koosolekute protokollija nimetamine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44  

Kooli õppenõukogu ülesanded ja  töökord § 5 lg 8, mille kohaselt õppenõukogu koosoleku 

protokollile kirjutab alla protokollija ning haldusmenetluse seaduse  § 5 lg 1, mille kohaselt 

menetlustoimingu vormi ja muud haldusmenetluse üksikasjad määrab haldusorgan 

(õppenõukogu) kaalutlusõiguse alusel, kui seaduse või määrusega ei ole määratud teisiti. 

 

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

Nimetada Sakala Eragümnaasiumi 2021/2022. õa. õppenõukogu koosolekute protokollijaks kooli 

sekretär Kristina Karu. 

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

Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja 

vastutaja. 

Otsuse  poolt oli 30 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid  0. 

 

2. Õppenõukogu sekretäri valimine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44  

Kooli õppenõukogu ülesanded ja  töökord § 5 lg 1, mille kohaselt õppeaasta esimesel koosolekul 

valib õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri. 

 

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

Õppenõukogu sekretäriks osutus valituks Ljudmilla Andreitšuk. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina  ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr 2“. 

Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja 

vastutaja. 

Otsuse  poolt oli 30 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid  0. 



Väljavõte 

3. Oma esindaja nimetamine kooli nõukogu koosseisu 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 4, mille 

kohaselt ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad vähemalt 

kaks õppenõukogu esindajat. Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määruse nr 44 „Kooli 

õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 p 9  kohaselt õppenõukogu nimetab oma esindajaid 

kooli hoolekogu koosseisu. Erakooliseaduse § 21 lg 2 p 2 kohaselt nõukogusse kuuluvad 

õpetajate esindajad, kes moodustavad vähemalt 1/5 nõukogu koosseisust. 

 

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

Nimetada kooli nõukogusse järgmine õppenõukogu liige: 

XXXXXXXX - põhikooli õpetajate esindaja 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina  ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr 3“. 

Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja 

vastutaja. 

Otsuse  poolt oli  30 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid  0. 

 

4. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 

„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 6 lg 4, mille kohaselt õppenõukogu otsuste täitmist 

korraldab ja kontrollib kooli direktor ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel õppenõukogu. 

 

Sõna võtsid: 

Jekaterina Gridneva: Õppenõukogu koosolekul 26.08.2021. a. võeti vastu järgmised otsused: 

1. Kiita heaks ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. 

2. Kinnitada Sakala Eragümnaasiumi 2021/2022. õppeaasta üldtööplaan (Õppenõukogu otsus nr 

14).  

3. Määrata välisriigist tulnud õpilasele XXXXXX õpingute jätkamiseks 4. klass (Õppenõukogu 

otsus nr 15); määrata välisriigist tulnud õpilasele XXXXXX õpingute jätkamiseks 7. klass 

(Õppenõukogu otsus nr 16); määrata välisriigist tulnud õpilasele XXXXXX õpingute 

jätkamiseks 7. klass (Õppenõukogu otsus nr 17); määrata välisriigist tulnud õpilasele XXXXXX 

õpingute jätkamiseks 8. klass (Õppenõukogu otsus nr 18); määrata välisriigist tulnud õpilasele 

XXXXXX õpingute jätkamiseks 10. klass (Õppenõukogu otsus nr 19). 

  

 

 

 

 

 

 

Jekaterina Gridneva  

Koosoleku juhataja Kristina Karu 

 Protokollija 

 

 


