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                                   KOOSOLEKU  PROTOKOLL 

 
Narva                                                                                         30.08.2019. nr 1.1-7/16 

 

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 9.00 

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. 2018/2019. a kooli õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine; 

2. 2015-2018. sisehindamise tulemuste läbiarutamine; 

Õppenõukogu liikmete nimed Märge osalemise või puudumise kohta 

1. Baškirova, Marjana Kohal  

2. Belõi, Boriss Kohal 

3. Bezzaborkin, Aleksei Kohal 

4. Ivanova, Marina Kohal 

5. Jermolajeva, Irena Kohal 

7. Skorohhodova, Irina Kohal 

8. Stepanova, Valentina Kohal 

9. Stüf, Niina Kohal 

10. Tikerpe, Anu Kohal 

11. Živolunova, Julia Kohal 



3. 2019/2020. kooli üldtööplaani kinnitamine; 

4. otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud 

õpilased; 

5. otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid isik, kellele eelmises koolis kohaldati 

teist riiklikku õppekava; 

6. otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust 

tõendav dokument. 

 

1. 2018/2019. a kooli õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine 

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

44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 punktist 6, mille kohaselt õppenõukogu 

õppeaasta lõpul arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli 

juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Õppealjuhataja esitas õppenõukogule ülevaate kooli õppe- ja kasvatustegevuse 2018/2019. 

õppeaasta analüütilisest kokkuvõttest. Sõnavõtja palus õppenõukogu liikmetel avaldada 

arvamust kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamise osas ning teha ettepanekuid 

kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. 

 

2. 2015-2018. 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 2015-2018. 

Õppenõukogu otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu 

otsus nr. 1.1-7/16-2“.Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse 

täitmise tähtaeg ja vastutaja. 

 

 

3. 2019/2020. kooli üldtööplaani kinnitamine 



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

nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 punktist 2, mille kohaselt õppenõukogu 

kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Julia Živolunova tutvustas üldtööplaani koostamise õiguslike aluseid ning koostamise 

protsessi ning tegi ettepaneku kinnitada Narva Täiskasvanute Kooli 2019/2020. õppeaasta 

üldtööplaan. 

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

Kinnitada Narva Täiskasvanute Kooli 2019/2020. õppeaasta üldtööplaan. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1.1-

7/16-3“. 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. 

4. Otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud 

õpilased 

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

nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punktist 2, mille kohaselt õppenõukogu 

otsustab, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane ja haridus- 

ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse  nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised 

tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 5 lõikest 2, mille kohaselt määrab 

õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud 

haridust kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul, kes soovib jätkata keskhariduse 

omandamist gümnaasiumis. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Jelena Kavrus tegi ettepaneku määrata kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilastele  

Viktoria Tšernetsova, Nikita Andreev, Sergei Ivanov, Andrei Lovjagin,  õpingute jätkamiseks 

10. klass, õpilastele Ivan Radtšenko, Natalja Simkina, Maksim Šaškov, Svetlana 

Varfolomejeva, Matvei Petrov õpingute jätkamiseks 11. klass, õpilasele Aljona Astahhova 

õpingute jätkamiseks 12. klass. 

 

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

Määrata kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilastele Viktoria Tšernetsova, Nikita Andreev, 

Sergei Ivanov, Andrei Lovjagin õpingute jätkamiseks 10. klass, õpilastele Ivan Radtšenko, 

Natalja Simkina, Maksim Šaškov, Svetlana Varfolomejeva, Matvei Petrov õpingute 

jätkamiseks 11. klass, õpilasele Aljona Astahhova õpingute jätkamiseks 12. klass. 



Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr 1.1-

7/16-3“. 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. 

5. Otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid isik, kellele eelmises koolis 

kohaldati teist riiklikku õppekava 

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

nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punktist 5, mille kohaselt õppenõukogu 

otsustab, millises klassis jätkab õpinguid isik, kellele eelmises koolis kohaldati teist riiklikku 

õppekava ning haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli 

vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 5 lõikest 2, mille 

kohaselt määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust 

ja seni omandatud haridust isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes.  

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Jelena Kavrus tegi ettepaneku määrata õpilastele Anna Jerjomitševa ja Aleksandr Roosipuu, 

kellele eelmises koolis kohaldati teist riiklikku õppekava, õpingute jätkamiseks 10. klass. 

 

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

Määrata õpilastele Anna Jerjomitševa ja Aleksandr Roosipuu, kellele eelmises koolis 

kohaldati teist riiklikku õppekava, õpingute jätkamiseks 10. klass. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1.1-

7/16-5“. 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. 

 

6. Otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust 

tõendav dokument 

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

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

otsustab, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument ja 

haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse  nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise 

üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 5 lõikest 2, mille kohaselt 

määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust, testi 

tulemusi ja seni omandatud haridust  isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav 

dokument.   

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 



Jelena Kavrus tegi ettepaneku määrata õpilasele Ivan Baranov, kellel puudub haridust tõendav 

dokument  õpingute jätkamiseks 7.klass. 

 

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

Määrata  õpilasele Ivan Baranov, kellel puudub haridust tõendav dokument,  õpingute 

jätkamiseks 7. klass.  

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr 1.1-

7/16-6“. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelena Kavrus                                                                                                 Anna Kovaljova 

Koosoleku juhataja                                                                                         protokollija 
 

 


