
 

 

 

 

Õppenõukogu protokoll nr 2 
 

 

Tallinn                             10.10.2017 nr 1-5/2 

 
Päevakord:  
1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi kodukorra ja õpilaste hindamise juhendi arutamine ja 

täiendamine. 

2. Õppeplaani 2017/2018 õa., valikainete nimekirja ja kokkuvõtva hinnangu ajakava kinnitamine 

3. Õpikute tellimuse kinnitamine (nimekiri ja järjekord) 

4. Info levitamise kord 

5. Üritusteplaani 2017/2018 õa.  Kinnitamine 

 

 

Õppenõukogu protokoll nr 3 

 
Tallinn 

                             22.01.2018 nr 1-5/3 

 

Päevakord:  
1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi õpilaste üleviimine ühest klassist teise klassi. 

Vastavalt 10.–11. klassi õpilaste hindamise juhendi põhipunktidele üle viia: 

a) seoses õppenäitajate paranemisega 

b) seoses õppenäitajate halvenemisega 

2. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi õpilaste üleviimine statsionaarsest õpevormist 

mittestatsionaarsele õppevormile. 

 

 

Õppenõukogu protokoll nr 4 
 

 

Tallinn                             09.04.2018 nr 1-5/4 

 

 

Päevakord:  
1. Võimaluste päev (День шанса) 

Võimaluste päev toimub 20.04.2018, kus õpilastele antud võimalus parandada oma hinded 

kursuste eest. Hind selle kursuse eest, mis on pandud kinni parandada ei saa. 

Maksimaalselt võib parandada 2 kursust.  

12. klassis eelmise aasta hinded saab parandada juuni kuus. 



Õpetajad registreerisid neid, kes soovivad osaleda sellel päeval ja kellel on õigus parandada oma 

hinded. Ankeetid ja nimekirjad süstimatiseeritud ja nende andmete alusel tehtud üldine osalejate 

taabel, kus on info õpetajate, ainete ja õpilaste kohta. 

2. Töö koolivaheajal 

3. Õppetöö 12. klassis 

4. Kursuse ees kokkuvõtlikud hinnangud, uurimistööde kaitse 

 

 

Õppenõukogu protokoll nr 5А (güümnaasiumiaste) 
 

 

Tallinn                             28.05.2018 nr 1-5/5 

 

Päevakord: 1. Üritused 05.06-12.06.2018 

                       2. 12. klassi lõpetajad 

                       3. Järgmisse klassi üleviimine, suvetöö, koolist väljaarvamine 

                       4. Arvestuse graafik  

 

 

Õppenõukogu protokoll nr 6 (güümnaasiumiaste) 
 

 

Tallinn                             18.06.2018 nr 1-5/6 
 

 

Päevakord: 

Õppenõukogu otsusega väljastada Gümnaasiumi lõputunnistused järgmistele õpilastele: 

kõik kokku 84 gümnaasiumi lõpetajad. 

 

 

Õppenõukogu protokoll nr 1 
 

 

Tallinn                             23.11.2018 nr 1-5/1 
 

 

 

Päevakord: 
1. Järgmiseks aastaks õpikute tellimuse nimekirja kinnitamine. 

2. Kodukorra ja selle lisade muutmise kinnitamine. 

3. Lütseumi hindamissüsteemi parendamine arengukava raames. 

4. Riigikeele õppimise parandamine C1 projekti alusel. Keeleinspektsiooni kontrolli tulemused. 

5. Koolikiusamise küsimused ja preventiivsed sammud nende lahendamiseks. 

 
 

 

 



Õppenõukogu protokoll nr 2 
 

 

Tallinn                             07.01.2019 nr 1-5/2 
 

 

 

Päevakord: 
1. Lütseumi kodukorra ja selle lisade muudatuste kinnitamine. Õpetajate töö ja e-hääletamise 

tulemused 

2. Peamised probleemid, mis tuvastati aastatel 2017–2018, nende lahendamise meetodite 

otsimine 

3. II. poolaasta 2018/2019 ürituste plaani kinnitamine 

4. Põhikooli õpilaste  üleviimine koduõppele. 

 

 

 

 

Õppenõukogu protokoll nr 3 
 

 

Tallinn                             28.01.2019 nr 1-5/3 

 

Päevakord: 

1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi õpilaste üleviimine ühest klassist teise klassi. 

Vastavalt 10.–11. klassi õpilaste hindamise juhendi põhipunktidele üle viia: 

a) seoses õppenäitajate paranemisega 

b) seoses õppenäitajate halvenemisega 

2. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi õpilaste üleviimine statsionaarsest õpevormist 

mittestatsionaarsele õppevormile. 

 

 

 

 


