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Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 09.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 11.30 

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Jelena Kavrus 

Õppenõukogu protokollija nimi: Jelena Pekarskaja 

 

 

Õppenõukogu liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta) 

 
 

Koosolekul osalenud isikud, kellel on õigusaktidest tulenevalt õigus koosolekust osa 

võtta: 

Ees- ja perekonnanimi Märge õigusaktidest tuleneva õiguse kohta 

Jelena Tsarjova Raamatukoguhoidja 

Juri Vissarionov Infojuht 

 

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. Pekarskaja, Jelena Kohal 

9. Stepanova, Valentina Kohal 

10. Suup, Regina Kohal 

11. Žitluhhina, Nadežda Kohal 

12. Linnik, Anna Kohal 



 

Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

 

1. 2014/2015. a kooli õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine; 

2. 2015/2016. kooli üldtööplaani kinnitamine; 

3. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine (tunnijaotusplaan); 

4. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine; 

5. Otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud 

õpilane; 

6. Otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane. 

 

 

1. 2014/2015. 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 

Jelena Pekarskaja esitas õppenõukogule ülevaate kooli õppe- ja kasvatustegevuse 2014/2015. 

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. 

Jelena Pekarskaja tegi ettepaneku: 

 Läbi viia ainekonsultatsioonid reedeti. 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu 0, 

erapooletuid 0. 

 

2. 2015/2016. 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 

Jelena Pekarskaja tutvustas üldtööplaani koostamise õiguslike aluseid ning koostamise 

protsessi ning tegi ettepaneku kinnitada Narva Täiskasvanute Kooli 2015/2016. õppeaasta 

üldtööplaan. 

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

Kinnitada Narva Täiskasvanute Kooli 2015/2016. õppeaasta üldtööplaan. 



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

7/16-1“. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

3. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §17 lõikest 2, mille 

kohaselt õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks 

kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule ning haridus- ja teadusministri 23. 

augusti 2010. a määruse nr 44 „ Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 punktist 1, 

mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja avaldab arvamuse kooli õppekava ja selle 

muudatuste kohta. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Direktori kt Jelena Kavrus tegi lühikokkuvõte õppekava koostamise õiguslikest alustest ning 

koostamise protsessist ning selgitas, mis osas NarvaTäiskasvanute Kooli õppekava kajastab 

kooli eripära, andis ülevaate 2014/2015 õa tunnijaotusplaanist  ning tegi ettepaneku 

muudatusteks (Lisa 1.) 

Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna: 

Õppealajuhataja Jelena Pekarskaja tegi ettepaneku formuleerida kooli õppenõukogu arvamus 

Narva Täiskasvanute Kooli õppekava kohta järgnevalt: 

Narva Täiskasvanute Kooli õppekava on koostatud lähtuvalt põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusest „Gümnaasiumi riiklikust õppekavast“, „Põhikooli riiklikust 

õppekavast“ ning teistest õigusaktidest, on suunatud õpilaste arengu toetamiseks ning on 

heaks aluseks õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks koolis. 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu 0, 

erapooletuid 0. 

4. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine 

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

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

arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õpilaskodu kodukorra ja nende muudatuste kohta. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Jelena Kavrus tegi kokkuvõtte kooli kodukorra koostamise õiguslikest alustest ning 

koostamise protsessist ning selgitas, mida peab kooli kodukord sisaldama ja mida kodukorras 

kehtestada ei saa. Sõnavõtja selgitas, kust tulevad volitusnormid kooli kodukorra 

koostamiseks. 

 



 

Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna: 

Õppealajuhataja Jelena Pekarskaja tegi ettepaneku formuleerida kooli õppenõukogu arvamus 

Narva Täiskasvanute Kooli kodukorra kohta järgnevalt:  

Narva Täiskasvanute Kooli kodukord on koostatud lähtuvalt põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusest ning teistest õigusaktidest ja on nende õigusaktidega kooskõlas. Narva 

Täiskasvanute Kooli kodukord sisaldab  ja kirjeldab arusaadavalt kõiki valdkondi, mille kohta 

on olemas kehtiv volitusnorm. 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu 0, 

erapooletuid 0. 

 

5. Otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud 

õpilane 

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 õpilasele Mark 

Astrahantsev õpingute jätkamiseks 11. klass.  

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

Määrata kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilasele Mark Astrahantsev õpingute jätkamiseks 

11. klass.  

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. 

Hääletamise tulemus: 

Otsuse poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

6. Otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane 



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

nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punktist 3, mille kohaselt õppenõukogu 

otsustab, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud 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 välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud ja 

Narva Linnavalitsuse 05. märtsi 2014. a määruse nr 9 „Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu 

tingimused ja kord“ §5 lõikest 5, mille kohaselt õppenõukogu otsustab millises klassis jätkab 

õpinguid välisriigist tulnud õpilane. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Jelena Pekarskaja tegi ettepaneku määrata välisriigi õppeasutusest  tulnud õpilasele Ilia 

Nekrasov õpingute jätkamiseks 10. klass. 

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

Määrata välisriigi õppeasutusest  tulnud õpilasele Ilia Nekrasov õpingute jätkamiseks 10. 

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. 

Otsuse poolt oli 13 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

 

Jelena Kavrus                                                                                                 Jelena Pekarskaja 

Koosoleku juhataja                                                                                         protokollija 

 


