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Otsus on vastu võetud õppenõukogu 09.09.2015 a koosolekul, protokoll nr 1.1-7/1 

 

Narva        09. september 2015. a nr 1.1-7/1-2 

 

 

Õppenõukogu koosoleku protokollija nimetamine 

 

1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 

Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud 

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

ja töökord“ §5 lõike 8 kohaselt kirjutab õppenõukogu protokollile alla lisaks koosoleku 

juhatajale koosoleku protokollija. Õppenõukogu saaks nimetada protokollijaks õppenõukogu 

sekretäri. 

 

Menetluse käik 

Õppenõukogu esimees tegi õppenõukogule ettepaneku nimetada Narva Täiskasvanute Kooli 

õppenõukogu koosolekute protokollijaks õppenõukogu sekretäri. Otsuse eelnõu koostas 

õppenõukogu esimees. 

 

Tekkivad tagajärjed 

Pärast õppenõukogu koosolekute protokollija nimetamist koostab Narva Täiskasvanute Kooli 

õppenõukogu koosolekute protokollid ja vormistab õppenõukogu vastuvõetud otsused ning 

teeb õppenõukogu otsused teatavaks adressaatidele koosolekule järgneval tööpäeval. 

 

2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded 

ja töökord“ § 5 lõige 1, mille kohaselt õppenõukogu koosoleku protokollile kirjutab alla 

protokollija. 

Haridusmenetluse seaduse §5 lõige 1, mille kohaselt menetlustoimingu vormi ja muud 

haldusmenetluse üksikasjad määrab haldusorgan (õppenõukogu) kaalutlusõiguse alusel, kui 

seaduse või määrusega ei ole määratud teisiti. 

 

3. OTSUSE RESOLUTSIOON 
    

Nimetada Narva Täiskasvanute Kooli õppenõukogu koosolekute protokollijaks õppenõukogu 

sekretär Jelena Pekarskaja.   

   

4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 

1. Otsuse täitmise tähtaeg: 09. september 2015. a. 

2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Jelena Kavrus 

 

5. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE 
Õppenõukogu otsus tehakse teatavaks õppenõukogu sekretärile kohe peale hääletustulemuse 

selgumist. Peale hääletustulemuse selgumist alustab õppenõukogu sekretär protokollimist. 
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6. OTSUSE JÕUSTUMINE  

Õppenõukogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel. 

 

7. VAIDLUSTAMISVIIDE 

1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate 

vaidlusküsimuste korral, on õpilasel 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 täitmise kuni järelevalvet teostavalt asutuselt vastuse saamiseni.  

 

 

 

 

Jelena Kavrus 

Õppenõukogu esimees 


