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KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Narva         13.10.2017. a nr 1.1-7/3 

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 10.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 10.20  

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Jelena Kavrus 

Õppenõukogu protokollija nimi: Anna Kovaljova 

 

Õppenõukogu liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta) 

 

 

 

Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. Gümnaasiumi õpilase järgmisse klassi üleviimine 

 

 

1. Gümnaasiumi õpilase Artemi Trifonov järgmisse klassi üleviimine  

 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb Haridus- ja teadusministeeriumi 16. november 2006.a 

määruse 41 „Haridus- ja teadusministeeriumi 16. novembri 2006. a määruse nr 41 „Õpilase 

hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama 

jätmise alused, tingimused ja kord“ §13 lõikest 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab, kas 

 Õppenõukogu liikmete nimed Märge osalemise või puudumise kohta 

1. Baškirova, Marjana Kohal  

2. Bezzaborkin, Aleksei Kohal 

3. Borissenko, Liidia Kohal 

4. Ivanova, Marina Kohal 

5. Jermolajeva, Irena Kohal 

6. Kangas, Raissa Kohal 

7. Kisselevitš, Tatjana Kohal 

8. Kovaljova, Anna Kohal 

9. Skorohhodova, Irina Kohal 

10. Stepanova, Valentina Kohal 

11. Stüf, Niina Kohal 

12. Vissarionova, Svetlana Kohal 



viia õpilane järgmisse klassi ning haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. 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 

Õppealajuhataja Anna Kovaljova selgitas, et sooritatud aineeksamite ning kursustehinnete 

põhjal on eksternõpilase Artemi Trifonov üleviimiseks järgmisse klassi olemas seaduslik alus.  

 

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

Viia õppenõukogu otsusega Artemi Trifonov üle 12.a klassi. Õppenõukogu otsus on 

vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1.1-7/3-1“. 

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

vastutaja. 

 

Hääletamise tulemus: 

Otsuse poolt oli 12 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelena Kavrus         Anna Kovaljova 

Koosoleku juhataja        Protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

 

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 13.10.2017. a koosolekul, protokoll nr 1.1-7/3 

 

Narva       13. oktoober 2017. a nr 1.1-7/3-1        

 

 

Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine 

 

1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 

 

Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud 

 

Nõue gümnaasiumi õpilaste üleviimise kohta järgmisse klassi tuleneb järgmistest õigusaktist: 

 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. 

 Haridus – ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 „Kooli õppe- ja 

kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide 

täitmise ja pidamise kord“ §6 lõikest 2 ning lisast 1, mille kohaselt gümnaasiumi 

õpilasraamatu õpilase leheküljele märgitakse andmed klassi üleviimise kohta. 

 Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi 

asutamine ning põhimäärus“ § 26 lõikest 2, mille kohaselt kantakse üldkeskhariduse 

omandatavate õpilaste kohta alamregistrisse klass. 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §28 lõige 1 punkt 7 sätestab, et õpilane arvatakse koolist 

välja, kui õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või 

enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja „nõrgad“ või „puudulikud“. Seega seadus 

nõuab gümnaasiumis õppeaastate eristamist, mis on õpilase jaoks klassid. 

 

Õppenõukogu otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise  kohta märgitakse õpilasraamatusse 

(haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määrus nr 52 „Kooli õppe- ja kasvatusalastes 

kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord“ 

§10 lõige 1) 

 

Menetluse käik 
Otsuse eelnõu on koostanud gümnaasiumi õpilase Artemi Trifonov kursustehinnete ja 

sooritatud aineeksamite alusel õppealajuhataja. 

 

Tekkivad tagajärjed 

Õppenõukogu otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta märgitakse õpilasraamatusse. 

 

2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 

 

Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded 

ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi 

üleviimise. 



 

3. OTSUSE RESOLUTSIOON 

Viia üle 12.a klassi mittestatsionaarsele õppevormile 11. klassi gümnaasiumiõpilane Artemi 

Trifonov.  

 

4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 

1. Otsuse täitmise tähtaeg: 13.10.2017. a  

2. Otsuse täitmise vastutaja: kooli direktori kohusetäitja Jelena Kavrus 

 

 

5. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE 

Õppenõukogu otsus tehakse adressaadile teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval. 

 

6. OTSUSE JÕUSTUMINE 

Õppenõukogu otsus jõustub 13.10.2017. a. 

 

7. VAIDLUSTAMISVIIDE 

1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist 

puudutavate vaidlusküsimuste korral, on õpilasel või õppenõukogu liikmel õigus 

pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole 

otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.  

2. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus pöörduda viie 

tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle 

järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning peatada 

oma käskkirjaga otsuse täitmise kuni järelevalvet teostavalt asutuselt vastuse 

saamiseni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelena Kavrus 

Õppenõukogu esimees 

 


