
 
 

Narva 6. Kooli õppenõukogu protokoll nr. 1.5/1 
 

13.11.2019.a 
Narva 
 
Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 14.00 
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 15.00 
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Jelizaveta Tšertova 
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Aleksandr Openko 
 
Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete 
nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed  
 
Õppenõukogu liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta): 
 
Nr. Ees- ja perekonnanimed Märkused 
1 Aleksejeva, Viktoria kohal 
2 Talvet, Svetlana kohal 
3 Dmitrijenko, Anna kohal 
4 Ossipovksaja, Svetlana puudub 
5 Paut, Marita kohal 
6 Gamzina, Svetlana puudub 
7 Vissarionova, Svetlana kohal 
8 Vissarionov, Yury kohal 
9 Jakovleva, Tatjana  kohal 
10 Kalinova, Irina  kohal 
11 Kedus, Irena  kohal 
12 Yagudin, Alexey puudub 
13 Kotlyarova, Tatiana kohal 
14 Taits, Nadežda kohal 
15 Jakson, Svetlana puudub 
16 Lessina, Natalja  kohal 
17 Mironova, Liudmila kohal 
18 Mikenina, Nartalja kohal 
19 Uskova, Irina kohal 
20 Openko, Aleksandr  kohal 
21 Maksimova Antonina puudub 
22 Sazonova Natalja puudub 
23 Rodionova, Olga  kohal 
24 Morozova, Olga kohal 
25 Sirnask, Sirje puudub 
26 Nikolina, Julia kohal 
27 Suhhotina, Jelena puudub 
28 Sudbina, Niina kohal 

 
 
 
 
 
 



 
 

Kinnitatud päevakord 
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 
 
1. Õppenõukogu sekretäri valimine 
2. Narva 6. Kooli hoolekogu koosseisu õppenõukogu esindajate valimine. 
3. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle 

muudatuste kohta 
 

 
1.   Õppenõukogu sekretäri valimine 
 
Sõna võtsid: 
 
Jelizaveta Tsertova, kooli direktor: Vastavalt Haridusministri 23. augusti 2010.a määrusele nr 44 
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu 
oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri (§ 5 lg 1). Nimetatud määruse kohaselt peab olema 
õppenõukogu sekretär valitud õppenõukogu liikmete hulgast. Õppenõukogu liikmed on kõik 
kooli pedagoogid, esimees on kooli direktor, aseesimeheks õppealajuhataja (§ 1 lg 3). Tegi 
ettepaneku valida õppenõukogu sekretäriks 2019-2020 õppeaastaks Aleksandr Openko. Nädala 
jooksul ei ole õppenõukogu liikmetelt vastuväiteid laekunud ning ei ole teisi kandidaate sekretäri 
kohale üles seatud. Pärast õppenõukogu sekretäri valimist lõppevad eelmiseks õppeaastaks 
valitud sekretäri volitused. 
 
Otsustati: 
 
Valida Narva 6. Kooli õppenõukogu sekretäriks 2019-2020 õppeaastal Aleksandr Openko. 
 
Õiguslik alus: Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 
2010.a määrus nr 44 § 5 lg 1) alusel, mille kohaselt valib õppenõukogu õppeaasta esimesel 
koosolekul oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri. 
 
Otsuse poolt on 19 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 
 
2. Narva 6. Kooli hoolekogu koosseisu õppenõukogu esindajate valimine. 
 
Sõna võtsid Jelizaveta Tsertova, kooli direktor: Vastavalt: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 
73 lg 2. Haridus- ja teadusministri  23.08.2010 määrusest nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja 
töökord § 2 p 9, mille kohaselt õppenõukogu nimetab oma esindajad kooli hoolekogu  koosseisu, 
Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord, Vastu võetud 25.11.2010 n  
40, jõustumine 28.11.2010 
 
Õppenõukogu liikmed pakkusid hoolekogu esindajaks kaks kandidatuuri –Nadežda Taits ja Irena 
Kedus. Hoolekogu moodustatakse Narva Linnavalitsuse korraldusega koolijuhtkonna esildise 
alusel, millele on lisatud esindajate nimekiri, kes on valitud hoolekogu koosseisu. Esildis 
esitatakse Narva Linnavalitsusele. Seega peab koolidirektor esitada Narva Linnavalitsusele 
esildist, millele on lisatud uue esindaja nimi.  
 
Õppenõukogu otsustas hääletada avalikult. Nadežda Taits  poolt oli 12 häält, Irena Kedus poolt – 
8 häält. See tähendab, et õppenõukogu poolt esindajaks hoolekogusse saab Nadežda Taits 
 
 
 



 
 

Otsustati: 
 
Valida Nadežda Taits õppenõukogu esindajaks Narva 6. Kooli hoolekogu koosseisu.  
 
Õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 73 lg 2. Narva munitsipaalkoolide 
hoolekogude moodustamise ja töö kord, Vastu võetud 25.11.2010 nr 40, jõustumine 28.11.2010,  
§5 
 
Otsuse poolt on 19 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 
 
 
3. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle 

muudatuste kohta 
 
Sõna võtsid Jelizaveta Tsertova, kooli direktor ja  tegi kokkuvõtte kooli kodukorra koostamise 
õiguslikest alustest ning koostamise protsessist ning selgitas, mida peab kooli kodukord 
sisaldama ja mida kodukorras kehtestada ei saa. Ta selgitas, kust tulevad volitusnormid kooli 
kodukorra koostamiseks. Järgnes arutelu. 
Kooli kodukorra kehtestamine on tingitud vajadusest kooli kodukord ajakohastada ja viia see 
kooskõlla muudatustega õigusaktides.  
Kooli kodukord on üks tervikdokument, mille sisunõuded tulevad põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadusest, Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrusest nr 1 „Põhikooli riiklik 
õppekava“, haridus- ja teadusministri 13. augusti 2010. a määrusest nr 42 „Õpilaspileti 
väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm“. 

Otsustati: 
 
Õppenõukogu otsustas esitada kodukorra kohta järgmise arvamuse: 
Õppenõukogu nõustub kodukorra eelnõuga esitatud kujul ja teeb ettepaneku direktorile 
kodukorra kehtestamiseks. 
 
Õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu 
ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 4 sätestab, et õppenõukogu arutab läbi ja annab oma arvamuse 
kooli kodukorra ning nende muudatuste kohta. 
 
Otsuse poolt on 19 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 
 

 
 
 
Jelizaveta Tšertova                                                                           Aleksandr Openko 
Õppenõukogu esimees                                                                     Protokollija 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 
Õppenõukogu 13.11.2019.a koosoleku protokolli 1.5/1 lisa nr 1 
                       
 
 Narva                                                                                              13.11.2019.a otsus nr 1.5/1-1   
                                                                                                                               
 
Õppenõukogu sekretäri valimine 
 
1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 
Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud Vastavalt Haridusministri 23. augusti 
2010.a määrusele nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord tuleb õppeaasta esimesel 
koosolekul valida õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri (§ 5 lg 1). 
Haridusministri määruse kohaselt peab olema õppenõukogu sekretär valitud õppenõukogu 
liikmete hulgast. Õppenõukogu liikmed on kõik kooli pedagoogid, esimees on koolidirektor, 
aseesimees direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal (§ 1 lg 3). Kuna koolidirektor ja tema 
äraolekul asetäitja juhatab koosolekut, siis nemad ei saa olla samaaegselt ka õppenõukogu 
sekretäriks. Seega saab õppenõukogu sekretäriks valida vaid õpetaja. 
Eelmisel õppeaastal oli õppenõukogu sekretär Aleksandr Openko. Koolidirektor Jelizaveta 
Tšertova tegi õppenõukogule ettepaneku valida 2019-2020 .õa Narva 6. Kooli õppenõukogu 
sekretäriks Aleksandr Openko. Nädala jooksul ei ole õppenõukogu liikmetelt vastuväiteid 
laekunud ning ei ole teisi kandidaate sekretäri kohale üles seatud. 
 
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus 
nr 44 § 5 lg 1. 
 
3. OTSUSE RESOLUTSIOON 
2019-2020. õa Narva 6. Kooli õppenõukogu sekretäriks osutus valituks Aleksandr Openko. 
 
Otsuse poolt oli 19 hääletamises osalenud õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 
 
Aleksandr Openko taandas ennast hääletamise ajaks vastavalt Haldusmenetluse seaduse § 10 lg 4 
alusel. 
 
4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 
4.1. Otsuse täitmise tähtaeg: 13 november 2019 a. 
3.2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Jelizaveta Tšertova. 
 
5. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE 
Õppenõukogu otsus avalikustatakse koosolekule järgneval tööpäeval kooli veebilehel vastavalt 
Avaliku teabe seadusele. 
 
6. OTSUSE JÕUSTUMINE 
Õppenõukogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. VAIDLUSTAMISVIIDE 
1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus peatada otsuse 
täitmine oma käskkirjaga kolmeks nädalaks ja esitada küsimus kooli õppe- ja kasvatustegevuse 
üle järelevalvet teostava isiku poole läbivaatamiseks ja otsustamiseks. 
2.  Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on õppenõukogu liikmel õigus pöörduda kooli 
õppe ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava isiku poole otsuse läbivaatamiseks viie 
tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest. 
 
 
 
 
Jelizaveta Tšertova 
Õppenõukogu esimees 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 
Õppenõukogu 13.11.2019.a koosoleku protokolli 1.5/1 lisa nr 2 
                       
 Narva                                                                                             13.11.2019.a otsus nr 1.5/1-2 
 
Narva 6. Kooli hoolekogu koosseisu õppenõukogu esindajate valimine. 
 
1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 
Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud 
Vastavalt: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 2. Haridus- ja teadusministri  23.08.2010 
määrusest nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 p 9, mille kohaselt õppenõukogu 
nimetab oma esindajad kooli hoolekogu  koosseisu, Narva munitsipaalkoolide hoolekogude 
moodustamise ja töö kord, Vastu võetud 25.11.2010 n  40, jõustumine 28.11.2010 
Menetluse käik 
Õppenõukogu liikmed pakkusid hoolekogu esindajaks kaks kandidatuuri –Nadežda Taits ja Irena 
Kedus. Õppenõukogu otsustas hääletada avalikult. Nadežda Taits  poolt oli 12 häält, Irena Kedus 
poolt – 8 häält. See tähendab, et õppenõukogu poolt esindajaks hoolekogusse saab Nadežda Taits 
Tekkivad tagajärjed 
Hoolekogu moodustatakse Narva Linnavalitsuse korraldusega koolijuhtkonna esildise alusel, 
millele on lisatud esindajate nimekiri, kes on valitud hoolekogu koosseisu. Esildis esitatakse 
Narva Linnavalitsusele. Seega peab koolidirektor esitada Narva Linnavalitsusele esildist, millele 
on lisatud uue esindaja nimi.  
 
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 73 lg 2. Narva munitsipaalkoolide hoolekogude 
moodustamise ja töö kord, Vastu võetud 25.11.2010 nr 40, jõustumine 28.11.2010,  §5 
 
3. OTSUSE RESOLUTSIOON 
Valida Nadežda Taits õppenõukogu esindajaks Narva 6. Kooli hoolekogu koosseisu.  
 
4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 13.11 2019. a. 
2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Jelizaveta Tšertova 
 
5. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE 
Õppenõukogu otsus avalikustatakse koosolekule järgneval tööpäeval kooli veebilehel vastavalt 
Avaliku teabe seadusele. 
 
6. OTSUSE JÕUSTUMINE 
Õppenõukogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel. 
 
7. VAIDLUSTAMISVIIDE 
1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus peatada otsuse 
täitmine oma käskkirjaga kolmeks nädalaks ja esitada küsimus kooli õppe- ja kasvatustegevuse 
üle järelevalvet teostava isiku poole läbivaatamiseks ja otsustamiseks. 
2. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on õppenõukogu liikmel õigus pöörduda kooli 
õppeja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava isiku poole otsuse läbivaatamiseks viie 
tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest. 
 
 
Jelizaveta Tšertova 
Õppenõukogu esimees 



 
 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 
Õppenõukogu 13.11.2019.a koosoleku protokolli 1.5/3 lisa nr 3 
                       
 
 Narva                                                                                              13.11.2019.a otsus nr 1.5/1-3   
                                                                                                                               
Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle 
muudatuste kohta 
 
1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 
Kooli kodukorra kehtestamine on tingitud vajadusest kooli kodukord ajakohastada ja viia see 
kooskõlla muudatustega õigusaktides.  
Kooli kodukord on üks tervikdokument, mille sisunõuded tulevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, 
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrusest nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“, haridus- ja 
teadusministri 13. augusti 2010. a määrusest nr 42 „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm“. 

 

2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja 
töökord“ § 2 punkt 4 sätestab, et õppenõukogu arutab läbi ja annab oma arvamuse kooli 
kodukorra ning nende muudatuste kohta. 
 
3. OTSUSE RESOLUTSIOON 
Õppenõukogu otsustas esitada kodukorra kohta järgmise arvamuse: 
Õppenõukogu nõustub kodukorra eelnõuga esitatud kujul ja teeb ettepaneku direktorile 
kodukorra kehtestamiseks. 
 
Otsuse poolt oli 19 hääletamises osalenud õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 
 
5. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 
4.1. Otsuse täitmise tähtaeg: 13 november 2019 a. 
3.2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Jelizaveta Tšertova. 
 
5. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE 
Õppenõukogu otsus avalikustatakse koosolekule järgneval tööpäeval kooli veebilehel vastavalt 
Avaliku teabe seadusele. 
 
6. OTSUSE JÕUSTUMINE 
Õppenõukogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel. 
 
7. VAIDLUSTAMISVIIDE 
1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus peatada otsuse 
täitmine oma käskkirjaga kolmeks nädalaks ja esitada küsimus kooli õppe- ja kasvatustegevuse 
üle järelevalvet teostava isiku poole läbivaatamiseks ja otsustamiseks. 
2.  Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on õppenõukogu liikmel õigus pöörduda kooli 
õppe ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava isiku poole otsuse läbivaatamiseks viie 
tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest. 
 
 
 
 
Jelizaveta Tšertova 
Õppenõukogu esimees 


