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Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 09.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 09.40 

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Jelena Kavrus 

Õppenõukogu protokollija nimi: Jelena Pekarskaja 

 

 

Õppenõukogu liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta) 

 

 

Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. Õppenõukogu sekretäri valimine; 

2. Õppenõukogu protokollija nimetamine; 

3. Otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud 

õpilane. 

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. Gedvil, Olga Kohal 

6. Ivanova, Marina Kohal 

7. Jermolajeva, Irena Kohal 

8. Kangas, Raissa Kohal 

9. Pekarskaja, Jelena Kohal 

10. Stepanova, Valentina Kohal 

11. Suup, Regina Kohal 

12. Žitluhhina, Nadežda Kohal 

13. Linnik, Anna Kohal 



 

 

1. Õppenõukogu sekretäri valimine 

 

Päevakorra õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 5 lõikest 1, mille kohaselt valib õppeaasta 

esimesel koosolekul õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri.  

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Jelena Kavrus tegi ettepaneku valida õppenõukogu sekretäriks Jelena Pekarskaja. 

 

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

 

Valida õppenõukogu sekretäriks Jelena Pekarskaja. 

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

7/1-1“. 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. Jelena Pekarskaja taandas 

ennast hääletamise ajaks vastavalt haldusmenetluse seaduse § 10 lõikele 4. 

 

2. Õppenõukogu protokollija nimetamine 

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

nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §5 lõikest 8, mille kohaselt õppenõukogu 

koosoleku protokollile kirjutab alla protokollija ning haldusmenetluse seaduse §5 lõikest 1, 

mille kohaselt menetlustoimingu vormi ja muud haldusmenetluse üksikasjad määrab 

haldusorgan (õppenõukogu) kaalutlusõiguse alusel, kui seaduse või määrusega ei ole 

määratud teisiti. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Jelena Kavrus tegi õppenõukogule ettepaneku nimetada Narva Täiskasvanute Kooli 

õppenõukogu koosolekute protokollijaks kooli õppenõukogu sekretär Jelena Pekarskaja. 

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

 

Nimetada õppenõukogu protokollijaks Jelena Pekarskaja. 

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

7/1-2“. 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. 



 

3. 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 Darja 

Lepjoškina õpingute jätkamiseks 12.A klass.  

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

Määrata kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilasele Darja Lepjoškina õpingute jätkamiseks   

12. A klass.  

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

7/1-3“. 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. 

 

 

 

Jelena Kavrus                                                                                                 Jelena Pekarskaja 

Koosoleku juhataja                                                                                         protokollija 

 


