
 
 

Narva 6. Kooli õppenõukogu protokoll nr. 1.5/1  
 

14.11.2018.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 Ignatjeva, Natalja kohal 
3 Dmitrijenko, Anna kohal 
4 Ossipovksaja, Svetlana kohal 
5 Paut, Marita kohal 
6 Gamzina, Svetlana kohal 
7 Vissarionova, Svetlana kohal 
8 Vissarionov, Yury kohal 
9 Jakovleva, Tatjana  kohal 
10 Kalinova, Irina  kohal 
11 Kedus, Irena  kohal 
12 Yagudin, Alexey kohal 
13 Kotlyarova, Tatiana kohal 
14 Krivonoy, Polina kohal 
15 Jakson, Svetlana kohal 
16 Lessina, Natalja  kohal 
17 Mironova, Liudmila kohal 
18 Novak, Irina  kohal 
19 Uskova, Irina haige 
20 Openko, Aleksandr  kohal 
21 Martšenkova Darja kohal 
22 Sazonova Natalja kohal 
23 Ranneva, Ljudmila  kohal 
24 Rodionova, Olga  kohal 
25 Morozova, Olga kohal 
26 Savitševa, Svetlana kohal 
27 Sirnask, Sirje kohal 
28 Nikolina, Julia kohal 
29 Suhhotina, Jelena kohal 
30 Sudbina, Niina kohal 
31 Taits, Nadežda kohal 
32 Talvet, Svetlana kohal 
33 Mikenina, Nartalja kohal 

 



 
 

 
Kinnitatud päevakord 
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

 

1. Õppeaasta jagunemine trimestriteks veerandite asemel alates 2018-2019 õppeaastast. 

2. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta 

 

1. Õppeaasta jagunemine trimestriteks veerandite asemel alates 2018-2019 õppeaastast. 

Aleksandr Openko, õppealajuhataja: Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 1 sätestab, et 
kokkuvõtvalt hinnatakse koolis poolaastahinnete ja aastahinnetega. Põhikooli riiklik õppekava § 
22 lõige 2 sätestab, et kool võib ka poolasta hinnete asemel kasutada veerandihindeid või 
trimestrihindeid. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001?leiaKehtiv 
 
Kuna meil on nüüd haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud viis veerandit, siis senine 
Eestis olevate koolide pikaajaline praktika trimestrihindeid kasutades näitab, et veerandihindeid 
kasutades on õpilastele ja õpetajatele liiga koormav. Eesmärk ei saa olla õppimisel hinnete 
saamine vaid õpitulemuste saavutamine. Veerandihinded sunnivad õpetajaid mitte õpetama vaid 
koguma hindeid. 
 
Kooli eesmärk peaks olema liikumine trimestrihinnetele, poolaastahinnetele ja aastahinnetele, 
nagu põhikooli riiklik õppekava sätestab. Samuti peab kooli eesmärk viia hindamine vastavusse 
põhikooli riikliku õppekava § 21 lõikega 5, mille kohaselt 1.-6. klassis ei kasutaat numbrilist 
hindamist. 
 
Seda küsimust arutati kooli ainekomisjoni ja kooli Metoodilise ühenduse, kooli 
õpilasnõupidamise ja kooli õppenõukogu istungitel. Võeti vastu kaalutletud otsus – hinnata 
õpilasi Narva 6.koolis trimestrite kaupa. 
 
Otsustati: 
Kiita heaks õppeaasta jagunemine Narva 6.koolis trimestriteks, veerandite asemel alates 2018-
2019 õppeaastast. 
 
 
Õiguslik alus: Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 2 
. 
 
Otsuse poolt on 32 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta 

 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 
Aleksandr Openko andis ülevaate õppekava muudatuse sisust ja vajadusest. 
Kooli õppekava muutmise vajadus on tingitud sellest, et kooli õppekava ei olnud kooskõlas 
kõikide nõuetega kooli õppekavale. 
 
Otsuse õiguslik alus: 
 Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded 

ja töökord“ § 2 punkt 1 sätestab, et õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli 
õppekava muudatuste kohta. 

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2 sätestab, et õppenõukogu annab arvamuse 
kooli õppekava muudatuste kohta. 

 
Otsuse faktiline alus: 
Kooli õppekava muudatused kajastuvad muudetud kooli õppekavas: 
http://www.narva6.edu.ee/Main_menu/Dokumendid/Eestvedamine/Pohi%20oppekava%202018-
19-1.pdf 
 
Vastuvõetud otsus: 
Õppenõukogu otsustas esitada õppekava muudatuste kohta järgmise arvamuse: Õppenõukogu 
nõustub muudatustega kooli õppekavas. 
 
Hääletamise tulemus: 
 
Otsuse poolt on 32 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 
 
Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutajad: 
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 14. november 2018. a. 
2. Otsuse täitmise eest vastutaja: Jelizaveta Tšertova. 
 
 
 
 
 
 
 
Jelizaveta Tšertova                                                                           Aleksandr Openko 
Õppenõukogu esimees                                                                     Protokollija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 
Õppenõukogu 14.11.2018.a koosoleku protokolli 1.5/1 lisa nr 1 
                       
 
 Narva                                                                                               14.11.2018.a otsus nr 1.5/1-1 
                                                                                                                               

Õppeaasta jagunemine trimestriteks veerandite asemel alates 2018-2019 õppeaastast. 

1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 
Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 1 sätestab, et kokkuvõtvalt hinnatakse koolis 
poolaastahinnete ja aastahinnetega. Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 2 sätestab, et kool võib 
ka poolasta hinnete asemel kasutada veerandihindeid või trimestrihindeid. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001?leiaKehtiv 
 
Kuna meil on nüüd haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud viis veerandit, siis senine 
Eestis olevate koolide pikaajaline praktika trimestrihindeid kasutades näitab, et veerandihindeid 
kasutades on õpilastele ja õpetajatele liiga koormav. Eesmärk ei saa olla õppimisel hinnete 
saamine vaid õpitulemuste saavutamine. Veerandihinded sunnivad õpetajaid mitte õpetama vaid 
koguma hindeid. 
 
Kooli eesmärk peaks olema liikumine trimestrihinnetele, poolaastahinnetele ja aastahinnetele, 
nagu põhikooli riiklik õppekava sätestab. Samuti peab kooli eesmärk viia hindamine vastavusse 
põhikooli riikliku õppekava § 21 lõikega 5, mille kohaselt 1.-6. klassis ei kasutaat numbrilist 
hindamist. 
 
Seda küsimust arutati kooli ainekomisjoni ja kooli Metoodilise ühenduse, kooli 
õpilasnõupidamise ja kooli õppenõukogu istungitel. Võeti vastu kaalutletud otsus – hinnata 
õpilasi Narva 6. Koolis trimestrite kaupa. 
 
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 
Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 2 
 
3. OTSUSE RESOLUTSIOON 
Kiita heaks õppeaasta jagunemine Narva 6. Koolis trimestriteks, veerandite asemel alates 2018-
2019 õppeaastast. 
 
4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 14.11.2018. 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 
õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava isiku poole otsuse läbivaatamiseks viie 
tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest. 
 
 
 
 
Jelizaveta Tšertova 
Õppenõukogu esimees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 
Õppenõukogu 14.11.2018.a koosoleku protokolli 1.5/1 lisa nr 2 
                       
 
 Narva                                                                                               14.11.2018.a otsus nr 1.5/1-2 
                                                                                                                               
Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta 

1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 
Aleksandr Openko andis ülevaate õppekava muudatuse sisust ja vajadusest. 
Kooli õppekava muutmise vajadus on tingitud sellest, et kooli õppekava ei olnud kooskõlas 
kõikide nõuetega kooli õppekavale. 
Otsuse faktiline alus: 
Kooli õppekava muudatused kajastuvad muudetud kooli õppekavas: 
http://www.narva6.edu.ee/Main_menu/Dokumendid/Eestvedamine/Pohi%20oppekava%202018-
19-1.pdf 
 
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 
 Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded 

ja töökord“ § 2 punkt 1 sätestab, et õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli 
õppekava muudatuste kohta. 

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2 sätestab, et õppenõukogu annab arvamuse 
kooli õppekava muudatuste kohta. 
 

Otsuse faktiline alus: 
Kooli õppekava muudatused kajastuvad muudetud kooli õppekavas: 
http://www.narva6.edu.ee/Main_menu/Dokumendid/Eestvedamine/Pohi%20oppekava%202018-
19-1.pdf 
 
3. OTSUSE RESOLUTSIOON 
Õppenõukogu otsustas esitada õppekava muudatuste kohta järgmise arvamuse: Õppenõukogu 
nõustub muudatustega kooli õppekavas. 
 
4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 14.11.2018. 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 
õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava isiku poole otsuse läbivaatamiseks viie 
tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest. 
 
 
 
 
Jelizaveta Tšertova 
Õppenõukogu esimees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


