Narva 6. Kooli õppenõukogu protokoll nr. 1.1-7/5
20.06.2017. a
Narva
Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 14.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 15.30
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
Denissenko, Olga
kohal
3
Dmitrijenko, Anna
kohal
4
Fatejeva, Natalja
kohal
5
Filippova, Tereza
kohal
6
Gamzina, Svetlana
kohal
7
Haltunen, Ljudmila
kohal
8
Hämarsoo, Niina
kohal
9
Jakovleva, Tatjana
kohal
10
Kalinova, Irina
kohal
11
Kedus, Irena
kohal
12
Kitšatova, Irina
lapsehoolduspuhkusel
13
Kotlyarova, Tatiana
kohal
14
Krivinoy, Polina
kohal
15
Krõlova, Jelena
kohal
16
Lessina, Natalja
kohal
17
Mironova, Liudmila
kohal
18
Novak, Irina
kohal
19
Obmetko, Oxana
lapsehoolduspuhkusel
20
Openko, Aleksandr
kohal
21
Ossipovskaja Svetlana
kohal
22
Polštšikova, Julia
kohal
23
Ranneva, Ljudmila
kohal
24
Rodionova, Olga
kohal
25
Rumyantseva, 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
Uskova, Irina
kohal
34
Vissarionov, Yury
kohal
35
Voloshina, Tamara
kohal
36
Yagudin, Alexey
kohal

Kinnitatud päevakord
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
1.
2.
3.
4.

Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
Õpilaste autasustamine kiituskirjaga väga heade õppimise eest.
Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine
Täiendava õppetöö jätkamine 7D klassi õpilase ... jaoks.

1. Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
Julia Polštšikova 9a klassijuhataja: õpilaste arv 9a klassis- 25. Aastahinnete alusel ja
eksamitulemuste põhjal tegi ettepaneku välja anda põhikooli lõputunnistus 25 õpilastele.
Irina Kalinova, 9b klassijuhataja: õpilaste arv 9a klassis- 25. Aastahinnete alusel ja
eksamitulemuste põhjal tegi ettepaneku välja anda põhikooli lõputunnistus 25 õpilastele.
Õiguslik alus: Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, Haridus- ja teadusministri 23. augusti
2010. a määrus nr 44 § 4 p 6. Põhikooli riiklik õppekava, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011.a määrus nr 1
§ 23 lg1-3.
Otsustati:
Välja anda põhikooli lõputunnistused 25 9a klassi õpilastele:
9.a klass
...
Välja anda põhikooli lõputunnistused 25 9b klassi õpilastele:
9.b klass
…
.
Otsuse poolt on 34 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0
2. Õpilaste autasustamine kiituskirjaga väga heade õppimise eest.
Sõna võtsid Julia Polštšikova, 9a klassijuhataja. Teen ettepaneku autasustada aastahinnete põhjal
kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” järgmisi õpilasi: ...
Otsustati:
Autasustada väga hea õppimise eest järgmisi õpilasi: ...
Õiguslik alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 57. „Õpilase tunnustamise tingimused ja
kord“, vastu võetud haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määrusega nr 37: (1)
Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus
õppeaines» võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi. (2) Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga
kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
Otsuse poolt on 34 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid

3. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine
Sõna võtsid Julia Polštšikova, 9a klassijuhataja. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel
tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane
aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea». Teen ettepaneku autasustada aastahinnete põhjal
kiitusega järgmisi õpilasi….
Otsustati:
Autasustada aastahinnete põhjal kiitusega järgmisi õpilasi: Dmitri Skvortsov
Õiguslik alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 57. „Õpilase tunnustamise tingimused ja
kord“, vastu võetud haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määrusega nr 37: (1)
Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus
õppeaines» võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi. (2) Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga
kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
Otsuse poolt on 34 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid
4. Täiendava õppetöö pikendamine 7D klassi õpilase ... jaoks.
Sõna võtsid Aleksandr Openko, õppealajuhataja kt: … õpib Narva 6.Koolis alates 7 .klassist, s.t.
alates 12.09.2016.a.
Narva 6. Kooli õppenõukogu otsuse alusel oli 7D klassi õpilasele … määratud täiendav suveõpe
seoses mitterahuldavate aastahinnetega kaheksas aines (kunst, inglise keel, muusika,
matemaatika, tehnoloogia, eesti keel, inimeseõpetus, geograafia)
Klassijuhataja pidi igapäevaselt tuletama meelde õpilase emale, et Nikita peab olema tundides,
kuid kõik need meeldetuletused ei toonud kaasa soovitud tulemust. Täiendava suveõppe
ajavahemikul (07.06 - 20.06.2017) on … 20-st määratud tunnist hilinenud 5-de tundi ning
põhjuseta puudunud 6-st tunnist. Õpitulemuste põhjal on … atesteeritud vaid kolmes aines (eesti
keel, inimeseõpetus, geograafia). Kunsti, inglise keele, muusika, matemaatika ja tehnoloogia
ainetes ei ole õpilane …. täiendavat õpet täitnud.
Pakun pikendada õpilasele .... täiendavat õppetööd 14 õppeaines: inglise keel, matemaatika,
muusikaõpetus, tehnoloogiaõpetus, kunstiõpetus. Täiendava õppetöö tähtaeg 23.08.17- 29.08.17
Õigislik alus: „Põhikooli riiklik õppekava“, 06.01.2011, §22, lg 9.
Otsustati:
Pikendada õpilasele ..... täiendavat õppetööd 14 õppeaines: inglise keel, matemaatika,
muusikaõpetus, tehnoloogiaõpetus, kunstiõpetus. Täiendava õppetöö tähtaeg 23.08.17- 29.08.17
Otsuse poolt on 34 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0

Jelizaveta Tsertova
Õppenõukogu esimees

Aleksandr Openko
Protokollija

ÕPPENÕUKOGU OTSUS
Õppenõukogu 20.06.2017.a koosoleku protokolli 1.1-7/5 lisa nr 1
Narva

20.06.2016.a otsus nr 1.1-7/5-1

Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
1. OTSUSE FAKTILINE PÕHJENDUS
Otsuse õiguslik põhjendus
Vastavalt Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 Kooli õppenõukogu
ülesanded ja töökord § 4 punktile 6 otsustab õppenõukogu põhikooli lõpetamise ning
lõputunnistuse väljaandmise.
Otsuse tegemise asjaolud
Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt rahuldavad, kes
on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava
tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul (Põhikooli
riiklik õppekava, 06.01.2011 määrus nr 1 § 23 lg 1). Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema
seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli
lõputunnistuse anda õpilasele:
1) kellel on üks „nõrk“ või „puudulik“ eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne;
2) kellel on kahes õppeaines kummaski üks „nõrk“ või „puudulik“ eksamihinne või õppeaine
viimane aastahinne § 23 lg 2).
Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel käesolevas määruses sätestatud tingimustel kooli
õppekavaga või nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse õppekavaga on vähendatud või
asendatud käesolevas määruses sätestatud taotletavaid õpitulemusi, on lõpetamise aluseks kooli
või individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus. Haridusliku erivajadusega
õpilasel on õigus sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel vastavalt „Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse” § 30 lõike 2 alusel Haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud
lõpueksamite korraldamise tingimustele ja korrale § 23 lg 3).
Menetluse käik
Tegemist on üldkorraldusega. 9. klassi klassijuhatajad koguvad info õpilaste lõputunnistuse
andmise tingimustele vastavuse kohta ning teatavad sellest õppenõukogu. Otsuse võtab
õppenõukogu vastu peale eksamiperioodi lõppu.
Tekkivad tagajärjed
Õppenõukogu otsuse number ja kuupäev tuleb kanda põhikooli lõputunnistusele (Vabariigi
Valitsuse 13. augusti 2010.a määrus nr 113 Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning
riigieksamitunnistuse statuut ja vormid § 8 lg 2 ja 3). Lõputunnistuse juurde käivale hinnetelehele
kantakse õppenõukogu vastava otsuse kuupäev (§ 11 lg 4). Lõputunnistus kinnitatakse
koolidirektori, õppenõukogu sekretäri ja vähemalt viie õppenõukogu liikme allkirjade ning kooli
pitseriga (§ 9 lg 2). Lõputunnistus antakse allkirja vastu selle saajale isiklikult või volitatud
isikule kirjaliku volituse alusel (§ 9 lg 3). Hinneteleht kinnitatakse koolidirektori ja õppenõukogu
sekretäri allkirjade ning kooli pitseriga (§ 12 lg 1). Hinneteleht antakse koos lõputunnistusega
lõputunnistuse saajale või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel (§ 12 lg 2).
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määrus
nr 44 § 4 p 6. Põhikooli riiklik õppekava, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011.a määrus nr 1 § 23 lg1-3.

3. OTSUSE RESOLUTIIVOSA
Välja anda põhikooli lõputunnistused 25 9a klassi õpilastele:
9.a klass
….
Välja anda põhikooli lõputunnistused 25 9b klassi õpilastele:
9.b klass
….
Otsuse poolt on 34 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0
4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
4.1. Otsuse täitmise tähtaeg: 20.06.2017.a
4.2. 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
7.1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on koolidirektoril õigus peatada otsuse
täitmine oma käskkirjaga kolmeks nädalaks ja esitada küsimus riikliku järelevalve ametnikule
läbivaatamiseks ja otsustamiseks.
7.2. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on õppenõukogu liikmel õigus pöörduda
riikliku järelevalve ametniku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates
koosoleku toimumisest.

Jelizaveta Tšertova
Õppenõukogu esimees

ÕPPENÕUKOGU OTSUS
Õppenõukogu 20.06.2017.a koosoleku protokolli 1.1-7/5 lisa nr 2
Narva

20.06.2017.a otsus nr 1.1-7/5-2

Õpilaste autasustamine kiituskirjaga väga heade õppimise eest.
1. OTSUSE FAKTILINE ALUS
Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 57. „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“, vastu võetud
haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määrusega nr 37: (1) Kiituskirjaga «Väga hea
õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» võidakse
tunnustada kõikide klasside õpilasi. (2) Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu
poolt kehtestatud tingimustel ja korras. On tehtud ettepanek autasustada aastahinnete põhjal
kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” järgmisi õpilasi: ....
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 57. „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“, vastu võetud
haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määrusega nr 37
3. OTSUSE RESOLUTSIOON
Autasustada väga hea õppimise eest järgmisi õpilasi: ....
Otsuse poolt on 34 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0
4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 20.06.2016. 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 omakäskkirjaga 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 20.06.2017.a koosoleku protokolli 1.1-7/5 lisa nr 3

Narva

20.06.2017.a otsus nr 1.1-7/5-3

Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine
1. OTSUSE FAKTILINE ALUS
Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 57. „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“, vastu võetud
haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määrusega nr 37: (1) Kiituskirjaga «Väga hea
õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» võidakse
tunnustada kõikide klasside õpilasi. (2) Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu
poolt kehtestatud tingimustel ja korras. On tehtud ettepanek autasustada aastahinnete põhjal
kiitusega järgmisi õpilasi: ...
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 57. „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“, vastu võetud
haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määrusega nr 37
3. OTSUSE RESOLUTSIOON
Autasustada kiitusega järgmisi õpilasi: ...
Otsuse poolt on 34 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0
4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 20.06.2017. 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 omakäskkirjaga 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 20.06.2017.a koosoleku protokolli 1.1-7/5 lisa nr 4
Narva

20.06.2017.a otsus nr 1.1-7/5-4

Täiendava õppetöö pikendamine 7D klassi õpilase Nikita Koreškovi jaoks
1. OTSUSE FAKTILINE PÕHJENDUS
Sõna võtsid Aleksandr Openko, õppealajuhataja kt: .... õpib Narva 6.Koolis alates 7. klassist, s.t.
alates 12.09.2016.a.
Narva 6. Kooli õppenõukogu otsuse alusel oli 7D klassi õpilasele .... määratud täiendav suveõpe
seoses mitterahuldavate aastahinnetega kaheksas aines (kunst, inglise keel, muusika,
matemaatika, tehnoloogia, eesti keel, inimeseõpetus, geograafia)
Klassijuhataja pidi igapäevaselt tuletama meelde õpilase emale, et .... peab olema tundides, kuid
kõik need meeldetuletused ei toonud kaasa soovitud tulemust.
Täiendava suveõppe
ajavahemikul (07.06 - 20.06.2017) on … 20-st määratud tunnist hilinenud 5-de tundi ning
põhjuseta puudunud 6-st tunnist. Õpitulemuste põhjal on …. atesteeritud vaid kolmes aines (eesti
keel, inimeseõpetus, geograafia). Kunsti, inglise keele, muusika, matemaatika ja tehnoloogia
ainetes ei ole õpilane …. täiendavat õpet täitnud.
Pakun pikendada õpilasele Nikita Koreškovile täiendavat õppetööd 14 õppeaines: inglise keel,
matemaatika, muusikaõpetus, tehnoloogiaõpetus, kunstiõpetus. Täiendava õppetöö tähtaeg
23.08.17- 29.08.17
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
„Põhikooli riiklik õppekava“, 06.01.2011, §22, lg 9.
3.OTSUSE RESOLUTIIVOSA
Pikendada pikendada õpilasele .... täiendavat õppetööd 14 õppeaines: inglise keel, matemaatika,
muusikaõpetus, tehnoloogiaõpetus, kunstiõpetus. Täiendava õppetöö tähtaeg 23.08.17- 29.08.17
Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 34 inimest, vastu 0, erapooletuid -0
4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
4.1. Otsuse täitmise tähtaeg: 20.06.2017.a
4.2. 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
7.1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on koolidirektoril õigus peatada otsuse
täitmine oma käskkirjaga kolmeks nädalaks ja esitada küsimus riikliku järelevalve ametnikule
läbivaatamiseks ja otsustamiseks.
7.2. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on õppenõukogu liikmel õigus pöörduda
riikliku järelevalve ametniku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates
koosoleku toimumisest.

Jelizaveta Tšertova
Õppenõukogu esimees

