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Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 15.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 16.00 

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Jelena Kavrus 

Õppenõukogu protokollija nimi: Anna Kovaljova 

 

 

              Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

 

1. Põhikooli õpilaste järgmisse klassi üleviimine; 

2. gümnaasiumi õpilaste järgmisse klassi üleviimine; 

3. 10., 11. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirjadega; 

4. kooli sisehindamise tulemuste läbiarutamine. 

1. Põhikooli õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse 

nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu 

otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise. 

Õppenõukogu liikmete nimed Märge osalemise või puudumise kohta 

1. Baškirova, Marjana Kohal  

2. Bezzaborkin, Aleksei Kohal 

3.  Bobkovska, Nadiia Kohal 

4. Borissenko, Liidia Kohal 

5. Demjanovskaja, Galina Kohal 

6. Ivanova, Marina Kohal 

7. Jermolajeva, Irena Kohal 

8. Kangas, Raissa Puudub 

9. Kovaljova, Anna Kohal 

10. Stepanova, Valentina Kohal 

11. Suup, Regina Kohal 

12. Žitluhhina, Nadežda Kohal 

13. Linnik, Anna Kohal 



Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Koolidirektor Jelena Kavrus selgitas, et hinnete põhjal on otsuse eelnõus loetletud õpilaste 

üleviimiseks järgmisesse klassi olemas seaduslik alus.  

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

Viia õppenõukogu otsusega õpilased üle järgmisse klassi. Õppenõukogu otsus on vormistatud 

iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1.1-7/12-1“. Õppenõukogu 

otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja. 

Hääletamise tulemus: 

Otsuse poolt oli 12 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

2. Gümnaasimi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse 

nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu 

otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Koolidirektor Jelena Kavrus selgitas, et kursustehinnete põhjal on otsuse eelnõus loetletud 

õpilaste üleviimiseks järgmisesse klassi olemas seaduslik alus.  

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

Viia õppenõukogu otsusega õpilased üle järgmisse klassi. Õppenõukogu otsus on vormistatud 

iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1.1-7/12-2“. Õppenõukogu 

otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja. 

Hääletamise tulemus: 

Otsuse poolt oli 12 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

3. 10., 11. klasside õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjadega  

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse 

nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punktist 7, mille kohaselt õppenõukogu 

otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Klassijuhatajad tegi ettepaneku tunnustada 4 õpilast kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” ja 

6 õpilast kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines”.  

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

Tunnustada õppenõukogu otsusega 4 õpilast kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja 6 

õpilast kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines”. Õppenõukogu otsus on 

vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1.1-7/12-3“. 

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

vastutaja. 



Otsuse poolt oli 12 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

4.Sisehindamise tulemuste läbiarutamine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb  haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a 

määrusele nr 44 §2 lg 6 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Kooli sisehindamise eelnõu oli saadud õpetajatele elektroonilisel viisil. Kõik õppenõukogu 

liikmed said antud aruandega tutvuda. Õppealajuhatajaga oli esitatud üldine ülevaade 

sisehindamise tulemustest. Koolidirektor tegi ettepaneku võtta vastu otsuse arvestada kooli 

sisehindamise aruandes nimetatud kooli tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad kooli 

arengukava ja üldtööplaani koostamisel. 

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

Võtta arvesse kooli töö planeerimisel, koolielu korraldamisel ja uue arengukava koostamisel 

ettepanekud, mis on esitatud Narva Täiskasvanute Kooli sisehindamise aruandes 2012-2015. 

Õppenõukogu otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu 

otsus nr. 1.1-7/12-4“.Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse 

täitmise tähtaeg ja vastutaja. 

 

 

 

 

Jelena Kavrus                                                                                       Anna Kovaljova 

Koosoleku juhataja                                                                               Protokollija  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

 



Otsus on vastu võetud õppenõukogu 03.06.2016. a koosolekul, protokoll nr 1.1-7/12 

 

Narva       03. juuni 2016. a nr 1.1-7/12-1        

Põhikooli õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 

„Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ (Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 2) ei 

ole esitatud nõuet õpilaste üleviimise kohta õppeperioodi lõpul järgmisse klassi. Kuigi 

gümnaasium võib toimida ka klassideta gümnaasiumidena, tuleneb nõue õpilaste üleviimise 

kohta järgmisse klassi neljast õigusaktist: 

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

ülesanded ja töökord“ § 4 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase 

järgmisse klassi üleviimise. Nimetatud määruses ei ole eristatud põhikooli ja 

gümnaasiumi. 

 Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 „Kooli õppe- ja 

kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide 

täitmise ja pidamise kord“ § 6 lõikest 2 ning lisast 1, mille kohaselt gümnaasiumi 

õpilasraamatu õpilase leheküljele märgitakse andmed klassi üleviimise kohta.  

 Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi 

asutamine ning põhimäärus“ § 26 lõikest 2, mille kohaselt kantakse üldkeskhariduse 

omandatavate õpilaste kohta õpilaste alamregistrisse klass. 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28 lõige 1 punkt 7 sätestab, et õpilane arvatakse koolist 

välja, kui õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või 

enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja „nõrgad“ või „puudulikud“. Seega seadus 

nõuab gümnaasiumis õppeaastate eristamist, mis on õpilase jaoks klassid. 

Õppenõukogu otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta märgitakse õpilasraamatusse 

(haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määrus nr 52 „Kooli õppe- ja kasvatusalastes 

kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord“ 

§ 10 lõige 1). Samuti tuleb õppenõukogu otsus järgmisse klassi üleviimise kohta kanda 

klassipäevikus õpiedukuse, käitumise ja hoolsuse arvestamise tabelisse (sama määruse § 13 

lõige 4).   

Menetluse käik 

Otsuse eelnõu on koostanud gümnaasiumi õpilaste kursustehinnete alusel klassijuhatajad. 

Tekkivad tagajärjed 

Õppenõukogu otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta märgivad õpilasraamatusse 

klassijuhatajad. Samuti kannavad klassijuhatajad õppenõukogu otsuse järgmisse klassi 

üleviimise kohta klassipäevikus õpiedukuse, käitumise ja hoolsuse arvestamise tabelisse. 

 

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

2. 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 järgmisse klassi 

üleviimise. 

3. OTSUSE RESOLUTSIOON 

Üle viia järgmisse klassi gümnaasiumi õpilased:  

                                 Perekonnanimi             Eesnimi              Nr ÕR järgi  

 7. kl                        1. Gorenkova                Tamara                   9 / 136  

4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 

1. Otsuse täitmise tähtaeg: 31. august 2016. a. 

2. Otsuse täitmise vastutaja: kooli direktor Jelena Kavrus 

 

5. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE 

Õppenõukogu otsus tehakse adressaadile teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval. 

 

6. OTSUSE JÕUSTUMINE  

Õppenõukogu otsus jõustub 1. septembril 2016. a. 

 

7. VAIDLUSTAMISVIIDE 

1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate 

vaidlusküsimuste korral, 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 

 

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 03.06.2016. a koosolekul, protokoll nr 1.1-7/12 



 

Narva       03. juuni 2016. a nr 1.1-7/12-2        

Gümnaasiumi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 

„Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ (Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 2) ei 

ole esitatud nõuet õpilaste üleviimise kohta õppeperioodi lõpul järgmisse klassi. Kuigi 

gümnaasium võib toimida ka klassideta gümnaasiumidena, tuleneb nõue õpilaste üleviimise 

kohta järgmisse klassi neljast õigusaktist: 

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

ülesanded ja töökord“ § 4 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase 

järgmisse klassi üleviimise. Nimetatud määruses ei ole eristatud põhikooli ja 

gümnaasiumi. 

 Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 „Kooli õppe- ja 

kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide 

täitmise ja pidamise kord“ § 6 lõikest 2 ning lisast 1, mille kohaselt gümnaasiumi 

õpilasraamatu õpilase leheküljele märgitakse andmed klassi üleviimise kohta.  

 Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi 

asutamine ning põhimäärus“ § 26 lõikest 2, mille kohaselt kantakse üldkeskhariduse 

omandatavate õpilaste kohta õpilaste alamregistrisse klass. 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28 lõige 1 punkt 7 sätestab, et õpilane arvatakse koolist 

välja, kui õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või 

enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja „nõrgad“ või „puudulikud“. Seega seadus 

nõuab gümnaasiumis õppeaastate eristamist, mis on õpilase jaoks klassid. 

Õppenõukogu otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta märgitakse õpilasraamatusse 

(haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määrus nr 52 „Kooli õppe- ja kasvatusalastes 

kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord“ 

§ 10 lõige 1). Samuti tuleb õppenõukogu otsus järgmisse klassi üleviimise kohta kanda 

klassipäevikus õpiedukuse, käitumise ja hoolsuse arvestamise tabelisse (sama määruse § 13 

lõige 4).   

Menetluse käik 

Otsuse eelnõu on koostanud gümnaasiumi õpilaste kursustehinnete alusel klassijuhatajad. 

Tekkivad tagajärjed 

Õppenõukogu otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta märgivad õpilasraamatusse 

klassijuhatajad. Samuti kannavad klassijuhatajad õppenõukogu otsuse järgmisse klassi 

üleviimise kohta klassipäevikus õpiedukuse, käitumise ja hoolsuse arvestamise tabelisse. 

 

 

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

2. 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 järgmisse klassi 

üleviimise. 

3. OTSUSE RESOLUTSIOON 

Üle viia järgmisse klassi gümnaasiumi õpilased: 

                                 Perekonnanimi             Eesnimi              Nr ÕR järgi   

  10.a kl.                   1. Andrejev                   Dmitri                   13 / 18  

                                 2. Andrejeva                 Kristina                 13 / 52  

                                 3. Belanova                   Jekaterina             12 / 181  

                                 4. Beljajeva                  Aleksandra            13 / 23  

                                5. Botštarjova                Alina                     12 / 89  

                                6.  Damaskin                 Yulian                   13 / 22  

                                7. Ermolaev                   Vitaly                    12 / 174  

                                8. Faskhutdinova          Alina                      123/ 49  

                                9. Gruzd                        Konstantin             12 / 175  

                               10. Keba                        Vita                        12 / 146  

                               11. Puusalu                    Artur                      13 / 53  

                               12. Sassin                      Sergei                     12 / 179  

                               13. Semenova               Marina                    12 / 142  

                               14. Trifonov                 Artemi                     12 / 184  

                               15. Urm                        Oksana                    11 / 90  

                               16. Vallasoo                 Vladlen                   12 / 185  

10.b kl.                   1. Baranovski              Nikolai                     12 / 186  

                               2. Borštšuk                  Galina                      12 / 187  

                       

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

                                 Perekonnanimi             Eesnimi              Nr ÕR järgi 



                                 3. Brokk                        Dmitri                  13 / 56  

                                4. Bulatšenkova             Anastassia            12 / 64  

                                5. Burjakova                  Oksana                 13 / 55  

                                6. Davõdov                    Nikita                   12 / 188  

                                7.  Egorova                   Anastasiya            12 / 189  

                                8. Gaponov                  Alexander              12 / 191  

                                9. Ivanova                    Yuliya                    13 / 54  

                               10. Knjazeva                 Viktoria                 13 / 27  

                               11. Kolpakova              Kristina                  12 / 192  

                               12. Markova                 Jekaterina               12 / 196  

                               13. Navarkin                Alexander               12 / 197  

                               14. Stepanova               Vlada                     13 / 44  

                               15. Tatšilina                 Olesja                     13 / 20  

                               16. Višnevski               Artur                      12 / 204  

                               17. Šmakov                  Artjom                   12 / 205  

 

11. kl                      1. Baikov                     Edgar                       12 / 88  

                               2. Bass                         Jaroslava                  10 / 78  

                               3. Bers                         Jana                          13 / 41  

                               4. Danilov                   Roman                      13 / 35  

                               5. Gordijenko             Anastassia                 12 / 158  

                               6. Ivantsov                 Maksim                     12 / 90  

                               7. Joutsi                     Jekaterina                  10 / 169  

     

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

                                 Perekonnanimi             Eesnimi              Nr ÕR järgi 



                                8. Kulikov                     Artur                  12 / 195  

                                9. Manakov                   Ilya                     12 / 148  

                               10. Marova                    Arina                   12 / 164  

                               11. Medvedev               Alexander            12 / 97  

                               12. Pahkla                     Merle                   13 / 10  

                               13. Penkov                    Kirill                    13 / 57  

                               14. Semin                     Maksimilian         13 / 36  

                               15. Tkatšenko               Jelizaveta             11 / 21  

                               16. Trohhatšova           Kristina                12 / 145  

                               17. Tsybulskaya           Rosita                  12 / 106  

                               18.  Vassiljeva             Marina                 12 / 107  

                               19. Zahharova             Kristina                13 / 13  

                               20. Zorina                    Marta                   13 / 34  

 

4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 

1. Otsuse täitmise tähtaeg: 31. august 2016. a. 

2. Otsuse täitmise vastutaja: kooli direktor Jelena Kavrus 

 

5. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE 

Õppenõukogu otsus tehakse adressaadile teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval. 

 

6. OTSUSE JÕUSTUMINE  

Õppenõukogu otsus jõustub 1. septembril 2016. a. 

 

 

 

 

 

    NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

                                                        ÕPPENÕUKOGU OTSUS 



 

7. VAIDLUSTAMISVIIDE 

1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate 

vaidlusküsimuste korral, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

                                                        ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

 

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 03.06.2016. a koosolekul, protokoll nr 1.1-7/12 

 

Narva       03. juuni 2016. a nr 1.1-7/12-3        

 

10., 11. klasside 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 

4 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. 
 

 

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

                                                        ÕPPENÕUKOGU OTSUS 



3. OTSUSE RESOLUTSIOON 

Tunnustada järgmisi õpilasi kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“: 

Ees- ja perekonnanimi Klass Õpilasraamatu lehekülje 

number 

1.Sergei Sassin                              10.a 12 / 179 

2.Galina  Borštšuk                          10.b 12 / 187 

3.Olesja Tatšilina                           10.b 13 / 20 

4.Merle  Pahkla                           11. 13 / 10 

 

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

Ees- ja perekonnanimi Klass 
Õpilasraamatu lehekülje 

number 

1. Jana Bers  11. 13/41 

2. Maksim Ivantsov  10.a 12/90  

3. Artur Kulikov  11. 12/195 

4. Ilja Manakov  11. 12/148 

5. Kristina Trohhatšova  11. 12/145 

6.Kristina Zahharova 11. 13/13 

 

4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 

1. Otsuse täitmise tähtaeg: 03. juuni 2016. 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. 

 

 

 

 

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

                                                        ÕPPENÕUKOGU OTSUS 



 

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 
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Otsus on vastu võetud õppenõukogu 03.06.2016. a koosolekul, protokoll nr 1.1-7/12 

 

Narva       03. juuni 2016. a nr 1.1-7/12-4        

 

Kooli sisehindamise tulemuste läbiarutamine 

 

1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 

Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud 

Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrusele nr 44 §2 lg 6 Kooli õppenõukogu 

ülesanded ja töökord. 

Menetluse käik 

Koolidirektor tegi ettepaneku võtta vastu otsuse arvestada kooli sisehindamise aruandes 

nimetatud kooli tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad kooli arengukava ja üldtööplaani 

koostamisel. 

Tekkivad tagajärjed 

Kooli direktor esitab kooli sisehindamise aruande hoolekogule kooskõlastamiseks. 

 

2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, haridus- ja teadusministri 23. augusti määrus nr 44 

§ 2 lg 5. 

 

3. OTSUSE RESOLUTSIOON 

Arvestada kooli sisehindamise aruandes nimetatud kooli tugevused ja parendusvaldkonnad 

kooli arengukava ja üldtööplaani koostamisel. 

4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 

1. Otsuse täitmise tähtaeg: 03. juuni 2016. a. 

2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Jelena Kavrus 
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                                                     ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

 

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 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 

 

 

 

 


