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Otsus on vastu võetud õppenõukogu 03.06.2015. a koosolekul, protokoll nr 1.1-7/13 

 

Narva       03. juuni 2015. a nr 1.1-7/13-2        

 

Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga 

 

1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 

Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud 

Vastavalt haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määrusele nr 37 „Õpilaste 

tunnustamise tingimused ja kord“ § 1 lõikele 1 kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja 

kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ võidakse tunnustada kõikide 

klasside õpilasi. Tunnustamine kiituskirjaga toimub kooli õppenõukogu poolt kehtestatud 

tingimustel ja korras. „Narva Täiskasvanute Kooli õpilaste kiituskirjaga tunnustamise 

tingimused ja kord“ on kehtestatud kooli õppenõukogu 14. mai 2014. a otsusega nr 1.1-7/16-

3.        

 

Menetluse käik 

Direktor selgitas välja õpilased, kes vastavad haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a 

määruses nr 37 „Õpilaste tunnustamise tingimused ja kord“ ning „Narva Täiskasvanute Kooli 

õpilaste kiituskirjaga tunnustamise tingimused ja kord“ sätestatud tingimustele. 

 

Tekkivad tagajärjed 

2 õpilast tunnustatakse kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja 6 õpilast „Väga heade 

tulemuste eest üksikus õppeaines“. Vastav märge õpilaste tunnustamise kohta kantakse 

õpilasraamatusse ning kiituskirjade, medalite ja muude autasude väljaandmise raamatusse. 

 

2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 

 Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu 

ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase 

tunnustamise kiituskirjaga. 

 

3. OTSUSE RESOLUTSIOON 
 

Tunnustada järgmisi õpilasi kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“: 

 

Ees- ja perekonnanimi Klass 
Õpilasraamatu lehekülje 

number 

1. Kulikov Artur 10.A 12/95 

2. Adamova Viktoria 11.A 12/9 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

2 

 

 

 

Tunnustada järgmisi õpilasi kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ 

 

Ees- ja perekonnanimi 

 
Klass 

Õpilasraamatu lehekülje 

number 

1. Ivantsov Maksim 10.A 12/90  

2. Saltun Daniil 11.A 12/136 

3. Grigorieva Anastassia 11.A 12/16 

4. Manakov Ilya 10.A 12/148 

5. Trohhatšova Kristina 10.A 12/145 

6. Jermošina Julia 10.A 12/91 

 

 

4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 

1. Otsuse täitmise tähtaeg: 03. juuni 2015. a. 

2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Jelena Kavrus 

 

5. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE 
Õppenõukogu otsus tehakse teatavaks kooli asjaajamiskorras sätestatud korras. 

 

6. OTSUSE JÕUSTUMINE  

Õppenõukogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel. 

 

7. VAIDLUSTAMISVIIDE 

1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel on õpilasel, vanemal või õppenõukogu liikmel 

õigus pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse 

õiguspärasuse kontrollimiseks.  

2. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus pöörduda viie 

tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle 

järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning peatada oma 

käskkirjaga otsuse täitmine kuni järelevalvet teostavalt asutuselt vastuse saamiseni.  

 

 

 

 

Jelena Kavrus 

Õppenõukogu esimees 

 


