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 KOOSOLEKU  PROTOKOLL 

 
Narva                                                                                         20.06.2019. nr 1.1-7/15 

 

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 10.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 11.00 

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Jelena Kavrus 

Õppenõukogu protokollija nimi: Anna Kovaljova 

 

 

Õppenõukogu liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta) 

 

Jelena Kavrus teavitas õppenõukogu liikmeid eelmistel õppenõukogu koosolekutel vastu 

võetud otsuse täitmisest vastavalt haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määruse nr 44 „Kooli 

õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §6 lõikele 4. 

             

  Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

 

1. põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine; 

2. gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine; 

 Õppenõukogu liikmete nimed Märge osalemise või puudumise kohta 

1. Baškirova, Marjana Kohal  

2. Belõi, Boriss Puudub 

3. Bezzaborkin, Aleksei Kohal 

4. Ivanova, Marina Kohal 

5. Jermolajeva, Irena Kohal 

6. Kalinina, Vitoria Kohal 

7. Kangas, Raissa Kohal 

8. Katkova, Natalja Puudub 

9. Kovaljova, Anna Kohal 

10. Skorohhodova, Irina Kohal 

11. Stepanova, Valentina Kohal 

12. Stüf, Niina Kohal 

13. Tikerpe, Anu Kohal 



3. õpilase tunnustamine kuldmedaliga; 

4. õpilaste tunnustamine kiituskirjadega. 

 

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 9 õpilasel ja anda 

välja põhikooli lõputunnistus 9-le põhikooli lõpetanud õpilasele. 

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

Lugeda põhikool õppenõukogu otsusega lõpetanuks 9 õpilasel ja anda välja põhikooli 

lõputunnistus 9-le põhikooli lõpetanud õpilasele. Õppenõukogu otsus on vormistatud 

iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr. 1.1-7/15-1”. Õppenõukogu 

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

Hääletamise tulemus: 

Otsuse poolt oli 11 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 73 õpilasel ja 

anda välja gümnaasiumi lõputunnistus 73-le gümnaasiumi lõpetanud õpilasele. 

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

Lugeda gümnaasium õppenõukogu otsusega lõpetanuks 73 õpilasel ja anda välja 

gümnaasiumi lõputunnistus 73-le gümnaasiumi lõpetanud õpilasele. Õppenõukogu otsus on 

vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit “Õppenõukogu otsus nr. 1.1-7/15-2”. 

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

vastutaja. 

Hääletamise tulemus: 

Otsuse poolt oli 11 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 tunnustada 1 õpilast kuldmedaliga. 

 

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

Tunnustada õppenõukogu otsusega 1 õpilast hõbemedaliga. Õppenõukogu otsus on 

vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1.1-7/15-3“. 

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

vastutaja. 

 

Hääletamise tulemus: 

Otsuse poolt oli 10 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 3 õpilast kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” ja 

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

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

Tunnustada õppenõukogu otsusega 3 õpilast kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja 21 

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

vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1.1-7/15-4“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 11 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Jelena Kavrus                                                                                       Anna Kovaljova 

Koosoleku juhataja                                                                               Protokollija 

 


