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KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Narva         03.06.2015. a nr 1.1-7/13 

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 14.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 15.00  

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Jelena Kavrus 

Õppenõukogu protokollija nimi: Jelena Pekarskaja 

 

 

 

Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. 10. klasside ja 11. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine. 

2. 10.,11. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirjadega.  

3. Arvamuse andmine kooli palgakorralduse kohta  

 

1. 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.  

 

Õppenõukogu liikmete nimed Märge osalemise või puudumise kohta 

1. Baškirova, Marjana Kohal  

2. Bezzaborkin, Aleksei Kohal 

3. Borissenko, Liidia Kohal 

4. Demjanovskaja, Galina Kohal 

5. Ivanova, Marina Kohal 

6. Jermolajeva, Irena Kohal 

7. Kangas, Raissa Kohal 

8. Parantajeva, Jekaterina Kohal 

9. Pekarskaja, Jelena Kohal 

10. Stepanova, Valentina Kohal 

11. Suup, Regina Kohal 

12. Žitluhhina, Nadežda Kohal 

13. Linnik, Anna Kohal 
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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. 1.1-7/13-1“. Õppenõukogu 

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

 

Hääletamise tulemus: 

Otsuse poolt oli 14 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga  

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 

 

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

Tunnustada õppenõukogu otsusega 0 õpilst kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“. 

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. 

 

Otsuse poolt oli 14 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

3. Arvamuse andmine kooli palgakorralduse kohta  

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §71 lõikest 2, mille 

kohaselt direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis 

on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Jelena Kavrus tõi esile põhjused, mis on tingitud vajaduse teha muudatusi kooli 

palgakorralduses. Kooli palgakorralduse muudatused on kooskõlas kehtivate õigusaktidega. 

Järgnes arutelu, mille käigus arutleti ja avaldati arvamuse palgakorralduse kohta. 

Ettepaneku poolt oli 14 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

 

 

 

 

 

Jelena Kavrus         Jelena Pekarskaja 

Koosoleku juhataja        Protokollija 


