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              Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

 

1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine; 

2. gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine; 

3. õpilase tunnustamine kuldmedaliga; 

4. õpilaste tunnustamine kiituskirjadega. 

 

 

 

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 



1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumi seaduses § 30 lõikest 5, 

mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastab kool õppenõukogu 

otsusel põhikooli lõputunnistuse ning haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse 

nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punktist 6, mille kohaselt õppenõukogu 

otsustab põhikooli lõpetamise ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmise. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Koolidirektor Jelena Kavrus tegi ettepaneku lugeda põhikooli lõpetatuks 1 õpilasel ja anda 

välja põhikooli lõputunnistus 1-le põhikooli lõpetanud õpilasele. 

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

Lugeda põhikool õppenõukogu otsusega lõpetanuks 1 õpilasel ja anda välja põhikooli 

lõputunnistus 1-le põhikooli lõpetanud õpilasele. Õppenõukogu otsus on vormistatud 

iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr. 1.1-7/13-1”. 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. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine 

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

nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punktist 6, mille kohaselt õppenõukogu 

otsustab gümnaasiumi lõpetamise ja gümnaasiumi lõputunnistuse  väljaandmise. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Koolidirektor Jelena Kavrus tegi ettepaneku lugeda gümnaasium lõpetatuks 41 õpilasel ja 

anda välja gümnaasiumi lõputunnistus 41-le gümnaasiumi lõpetanud õpilasele. 

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

Lugeda gümnaasium õppenõukogu otsusega lõpetanuks 41 õpilasel ja anda välja 

gümnaasiumi lõputunnistus 41-le gümnaasiumi lõpetanud õpilasele. Õppenõukogu otsus on 

vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr. 1.1-7/13-2”. 

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.Õpilase tunnustamine kuldmedaliga 

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 kuld- ja hõbemedaliga ning haridus- ja teadusministri 09. 



augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ § 3 lõikest 3, mille 

kohaselt gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli 

õppenõukogu. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Koolidirektor Jelena Kavrus tegi ettepaneku 1 õpilast tunnustada  kudmedaliga. 

 

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

Tunnustada õppenõukogu otsusega 1 õpilast kiituskirjaga hõbemedaliga. Õppenõukogu otsus 

on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1.1-7/13-3“. 

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. 

 

4. 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 2 õpilast kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” ja 

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

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

Tunnustada õppenõukogu otsusega 2 õpilast kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja 7 

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

vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1.1-7/13-4“. 

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. 

 

 

 

Jelena Kavrus                                                                                       Anna Kovaljova 

Koosoleku juhataja                                                                               Protokollija  

 

 

 

 



 

 

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

 

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 17.06.2016. a koosolekul, protokoll nr 1.1-7/13 

 

Narva       17. juuni 2016. a nr 1.1-7/13-1        

Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine 

1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 

Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud 

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli- ja gümnaasiumi 

lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“ § 9 lõike 1 kohaselt on 

lõputunnistuse väljaandmise aluseks kooli õppenõukogu otsus.  Haridus- ja teadusministri 23. 

augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkti 6 

kohaselt otsustab kooli õppenõukogu põhikooli lõpetamise ja põhikooli lõputunnistuse 

väljaandmise. Põhikooli lõpetamise tingimused on sätestatud põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduses § 30 ning Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruses nr 1 

„Põhikooli riiklik õppekava“ § 23. Põhikool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud 

põhikooli lõpetamise tingimused. Lõputunnistus antakse õpilastele, kes on täitnud põhikooli 

lõpetamise tingimused ning on õppenõukogu otsuse alusel lõpetanud põhikooli. 

Tekkivad tagajärjed 

Õppenõukogu hakkab otsustama lõputunnistuste väljaandmist õpilastele, kelle osas 

õppenõukogu on teinud otsuse kooli lõpetamise kohta. Õpilastele, kellele õppenõukogu 

otsustab lõputunnistuse väljaandmise vormistatakse põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht. 

Seejärel väljastatakse õpilasele või volitatud isikule lõputunnistus ja hinneteleht ning võetakse 

lõputunnistuse väljastamise kohta allkiri õpilasraamatusse. 

 

2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise 

tingimused täitnud õpilasele väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli 

lõputunnistuse. 

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

ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli 

lõpetamise. 

 

 
 



 

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

 

3. OTSUSE RESOLUTSIOON 

Lugeda põhikool lõpetatuks 1 õpilasel ja anda välja põhikooli lõputunnistus järgmistele 

põhikooli lõpetanud õpilastele 

Ees- ja perekonnanimi 
Õpilasraamatu lehekülje 

number 

1. Kirill Šituškin 7/159 

 

4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 

1. Otsuse täitmise tähtaeg: 17. 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. 

 

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 



 

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 17.06.2016. a koosolekul, protokoll nr 1.1-7/13 

 

Narva          17. juuni 2016. a nr 1.1-7/13-2        

 

Gümnaasiumi lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine 

 

1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 

Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud 

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli- ja gümnaasiumi 

lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“ § 9 lõike 1 kohaselt on 

lõputunnistuse väljaandmise aluseks kooli õppenõukogu otsus.  Haridus- ja teadusministri 23. 

augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkti 6 

kohaselt otsustab kooli õppenõukogu gümnaasiumi lõpetamise ja gümnaasiumi lõputunnistuse 

väljaandmise. Gümnaasiumi lõpetamise tingimused on sätestatud põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduses §-s 31 ning Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruses nr 2 

„Gümnaasiumi riiklik õppekava“ § 18. Gümnaasium loetakse lõpetatuks, kui õpilane on 

täitnud gümnaasiumi lõpetamise tingimused. Lõputunnistus antakse õpilastele, kes on täitnud 

gümnaasiumi lõpetamise tingimused ning on õppenõukogu otsuse alusel lõpetanud 

gümnaasiumi. 

 

Tekkivad tagajärjed 

Õppenõukogu hakkab otsustama lõputunnistuste väljaandmist õpilastele, kelle osas 

õppenõukogu on teinud otsuse kooli lõpetamise kohta. Õpilastele, kellele õppenõukogu 

otsustab lõputunnistuse väljaandmise vormistatakse gümnaasiumi lõputunnistus ja 

hinneteleht. Seejärel väljastatakse õpilasele või volitatud isikule lõputunnistus ja hinneteleht 

ning võetakse lõputunnistuse väljastamise kohta allkiri õpilasraamatusse. 

 

2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 31 lõige 10, mille kohaselt gümnaasiumi 

lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastab kool õppenõukogu otsusel 

gümnaasiumi lõputunnistuse. 

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

ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab gümnaasiumi 

lõpetamise ja gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise. 



 

3. OTSUSE RESOLUTSIOON 

Lugeda gümnaasium lõpetatuks 41 õpilasel ja anda välja gümnaasiumi lõputunnistus 

järgmistele gümnaasiumi lõpetanud õpilastele 

Perekonnanimi Eesnimi   Nr õpilasraamatu järgi                          

   12.a        1. Adamova                   Viktoria             12/9 

                   2. Derbenjov                  Jevgeni             9/170 

                   3. Golubev                     Daniil               13/42 

                   4. Golubeva                   Olga                  9/36 

                   5. Grigorjeva                 Anastassia         12/16 

                   6. Jakovleva                  Nadežda             10/165 

                   7. Jegorova                    Arina                 12/153 

                   8. Jurna                         Maksim              12/160 

                   9. Korbut                       Artur                  13/40 

                 10. Kotlyarova                Polina                 12/168 

                 11. Kronk                        Marika                12/157 

                 12. Kulitskaja                 Aleksandra          13/39 

                 13. Minin                        Maksim               12/170 

                 14. Mintšenkov               Vladislav             13/47 

                 15. Petrov                        Iliya                     12/144 

                 16. Ryndin                      Dmitry                 12/109 

                 17. Rõõmus                     Olesja                  12/69 

                 18. Saltun                        Daniil                  12/136 

                 19. Shcherbakova           Yana                    13/16 

                 20. Svešnikova               Jekaterina             12/24    

                 21. Tumma                     Yana                     12/108 

                 22. Vihrov                      Vladislav              13/48 

                 23. Zasukhina                 Evelina                 13/17 

                 24. Zenina                       Ekaterina             11/135 

                 25. Švarkova                   Margarita             12/25 

   

12.b           1. Budninskaja              Viktoriya               12/67 

                  2. Gorlovitš                    Ilja                        12/166 

                  3. Judina                        Kistina                   12/65 

                  4. Markova                    Anna                      11/150 

                  5. Poležajev                   Dmitri                    11/18 

                  6. Raudsepp                   Mark                      12/141 

                  7. Tsypa                         Erika                      13/29 

                  8. Vinogradov               Viktor                     11/133 

                  9.  Zotikova                   Natalia                    11/46 
 

Eksternid        1. Filatov                       Nikolai                   12/47 

                   2.Gontšarova                Olga                        3/25 

                   3. Jakovleva                  Maria                      11/192 

                   4. Shorikova                 Kristina                   12/49 

                   5. Švarts                        Olga                        13/31 

                   6. Žebrunov                  Artjom                    13/32 

 

Riigieksami sooritajad  1. Gussarova       Jana                         12/152 

 



4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 

1. Otsuse täitmise tähtaeg: 17. 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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 17.06.2016. a koosolekul, protokoll nr 1.1-7/13 

 

Narva       17. juuni 2016. a nr 1.1-7/13-3        

Õpilase tunnustamine kuldmedaliga 

1.OTSUSE FAKTIINE ALUS 

Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud 

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

ja töökord“ § 4 punkti 7 kohaselt otsustab kooli õppenõukogu õpilaste tunnustamise kuld- või 

hõbemedaliga. Tunnustamine toimub haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruses 

nr 37 „Õpilaste tunnustamise tingimused ja kord“ sätestatud tingimustel ja korras.  

Menetluse käik 

Kooli direktor selgitas välja õpilased, kes vastavad haridus- ja teadusministri 09. augusti 

2010. a määruses nr 37 „Õpilaste tunnustamise tingimused ja kord“. 

Tekkivad tagajärjed 

1 õpilast tunnustatakse kuldmedaliga. Vastav märge õpilaste tunnustamise kohta kantakse 

õpilasraamatusse ning 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 

kuld- ja hõbemedaliga. 

• Haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise 

tingimused ja kord“ § 3 lõige 3, mille kohaselt gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga 

tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu. 

 

3. OTSUSE RESOLUTSIOON 

Tunnustada õpilast Viktoria Adamova kuldmedaliga. 

 

4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 

1. Otsuse täitmise tähtaeg: 17. 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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

                                                        ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

 

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 17.06.2016. a koosolekul, protokoll nr 1.1-7/13 

 

Narva       17. juuni 2016. a nr 1.1-7/13-4       

 

 Õpilaste tunnustamine kiituskirjadega 

 

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 7 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. 
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3. OTSUSE RESOLUTSIOON 

Tunnustada järgmisi õpilasi kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“: 

Ees- ja perekonnanimi Klass Õpilasraamatu lehekülje 

number 

1.Viktoria Adamova 12.a 12/9 

2.Anastassia Grigorjeva 12.a 12/16 

 

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

Ees- ja perekonnanimi Klass Õpilasraamatu lehekülje 

number 

1.Viktoria Adamova 12.a 12/9 

2.Viktoriya Budninskaja 12.b 12/67 

3. Olga Golubeva 12.a 9/36 

4. Anastassia Grigorjeva                                              12.a 12/16 

5. Iliya Petrov 12.a 12/144 

6. Rõõmus                     Olesja                   12.a 12/69 

7. Raudsepp                   Mark                       12.a 12/141 

 

 

4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 

1. Otsuse täitmise tähtaeg: 17. 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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


