Narva 6. Kooli õppenõukogu protokoll nr. 1.5/1
22.11.2017.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
Ossipovksaja, Svetlana
kohal
5
Filippova, Tereza
kohal
6
Gamzina, Svetlana
kohal
7
Haltunen, Ljudmila
kohal
8
Voloshina, Tamara
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
Krõlova, Jelena
kohal
16
Lessina, Natalja
kohal
17
Mironova, Liudmila
kohal
18
Novak, Irina
kohal
19
Obmetko, Oxana
lapsehoolduspuhkusel
20
Openko, Aleksandr
kohal
21
Martšenkova Darja
kohal
22
Sazonova Natalja
kohal
23
Ranneva, Ljudmila
kohal
24
Rodionova, Olga
kohal
25
Rumyantseva, Olga
kohal
26
Savitševa, Svetlana
kohal
27
Sirnask, Sirje
kohal
28
Julia Nikolina
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
Jakson, Svetlana
kohal

Kinnitatud päevakord
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Õppenõukogu liikmete tutvustamine kooli I veerandi õppe- ja kasvatustegevuse
aruandega.
3. Arvamuse andmine arenguvestluse läbiviimise korra eelnõu kohta.
4. Arvamuse andmine kooli raamatukogu töökorralduse kohta.
5. Arvamuse andmine kooli õpilasesinduse põhimääruse eelnõu kohta.
6. Arvamuse andmine kooli loovtöö korralduse eelnõu 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 2017-2018 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 2017-2018 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 34 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0
2. Õppenõukogu liikmete tutvustamine kooli I veerandi õppe- ja kasvatustegevuse
aruandega
Sõna võtsid:
Aleksandr Openko, õppealajuhataja ning esitas 2017-2018 õppeaasta esimese veerandi õppe- ja
kasvatustegevuse aruande.
Õppetegevuse tulemuste aruanne 2017-2018 õppeaasta I veerandi kohta

1. Õpilaste liikumine.
I veerand
Õpilaste koguarv

367

Õpilaste arv 1.astmes (1-3 klass)

84

Õpilaste arv 2.astmes (4-6 klass)

143

Õpilaste arv 3.astmes (7-9 klass)

140

2. Õppetegevuse tulemused. 2017-2018 õppeaasta. I veerand
2017-2018 õppeaasta I veerandi õppetegevuse tulemused on koostatud klassijuhatajate aruannete
põhjal 20.10.2017.a seisuga.
2017-2018 õppeaasta I veerandi õppetegevuse tulemused on läbi vaadatud järgmiste näitajate
lõikes:
 Õppeedukuse protsent – antud näitaja näitab õpilaste protsenti, kes õpivad hinnetele
«5», «4» ja «3».
 K% - õppeedukuse kvaliteedi näitaja näitab õpilaste protsenti, kelle koondhinded
teisel veerandil on «4» ja «5».
2.1.Õppeedukuse protsent astmete ja klasside lõikes
Antud näitaja näitab õpilaste protsenti, kes õpivad hinnetele «5», «4» ja «3».
Tabel nr 1. Õppeedukuse protsent
Klass/ Aste
1А
1B (kõnepuudega)
2А
2B (kõnepuudega)
3А
3B (kõnepuudega)
1 aste
6 klassikomplekti
4А
4B (kõnepuudega)
5А
5B (kõnepuudega)
5С
5D (1 õpilasele keskendunud õpe)
6А
6B
6C (kõnepuudega)
6D (väikeklass–)

I veerand
Sõnaline hindamine
Sõnaline hindamine
100%
100%
100%
70%
92,5%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%

6E (1 õpilasele keskendunud õpe)
2 aste
11 klassikomplekti
7А
7B
8А
8B
8C (1 õpilasele keskendunud õpe –)
8D (1 õpilasele keskendunud õpe –)
9А+(koduõpe –)
9B
9С (1 õpilasele keskendunud õpe –)
3 aste
9 klassikomplekti

100%
99,5%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
99,4%

Üldine % koolis

97,1%

Õppeedukuse protsent 2017-2018 õppeaasta I veerandil
1 aste

92,5%

2 aste

99,5%

3 aste

99,4%

Õppeedukuse protsent koolis

97,1%

Õppeedukuse protsent astmete ja klasside lõikes I veerandil moodustas koolis 97,1%
Kõikides klassides, välja arvatud 3B, 5С, 9А, on õppeedukus 100%.
Õppeedukuse protsent:
 3B klass – 70% (ei jõua edasi 3 õpilast –)
 5С klass – 95% (ei jõua edasi 1 õpilane –)
 9А klass – 95% (ei jõua edasi 1 õpilane –)
2.2. Õppeedukuse kvaliteedi näitaja klasside ja astmete lõikes 2017-2018 õppeaasta I
veerandil
K% - õppeedukuse kvaliteedi näitaja näitab õpilaste protsenti, kelle koondhinded teisel
veerandil on «4» ja «5».
Tabel nr 2. Õppeedukuse kvaliteedi näitaja

Klass / Aste

Õpila
ste
arv

1А

14

Õpi
vad
hind
ele
«5»

Õpivad
Kvaliteet
hinnetele %
«4»
ja
«5»

Ei jõua edasi

Märkused
Otsused

1B
7
(kõnepuudega)
21
Klass / Aste
Õpila
ste
arv
2А
2B
(kõnepuudega)
3А
3B
(kõnepuudega)

1 aste
6
klassikomple
kti
4А
4B
(kõnepuudega)
5А
5B
(kõnepuudega)
5С

5D (1 õpilasele

Sõnaline hindamine
Õpivad
Kvaliteet
hinnetele %
«4»
ja
«5»

Ei jõua edasi

19
11

Õpi
vad
hind
ele
«5»
5
1

7
5

63%
54,5%

0
0

22
11

0
0

6
4

27%
40%

0
3 ()

63
hinna
tavat
õpilas
t
84

6

22

44,4%

4,8%

21
12

0
3

9
4

42,86%
58%

0
0

19
12

3
0

10
1

68,4%
8,3%

0
0

22
1

0
0

6
0

27%
0%

1
0

20
17
12

0
0
2

4
4
4

20%
23,5%
41,6%

0
0
0

6

0

0

0%

0

1

0

0

0%

0

143

8

42

35%

0,7%

25
26
21
23
1

5
0
0
0
0

11
5
6
4
0

64%
19,2%
29%
17,4%
0%

0
0
0

keskendunud
õpe )

6А
6B
6C
(kõnepuudega)
6D
(väikeklass)
6Е (1 õpilasele
keskendunud
õpe – )

2 aste
11
klassikomple
kti
7А
7B
8А
8B
8C (1 õpilasele

0

Märkused
Otsused

keskendunud
õpe )
8D (1 õpilasele
keskendunud
õpe)
9А+ (koduõpe)

9Б
9С (1 õpilasele

1

0

0

0%

0

21
21
1

2
0
0

3
2
0

25%
9,5%
0%

1
0

140

7

31

27,1%

0,71%

346
hinna
tavat
õpilas
t

21

95

33,5%

1,4%

keskendunud
õpe)

3 aste
9
klassikomple
kti
Koolis
Õpilaste arv

Klass / Aste

Õpilaste Õpivad
arv
hindele
«5»

1 aste
1 kl.

84
21

2-3 kl.

63

6

22

44,4%

3 õp.
(4,8%)

3B

6
klassikomplekti
2 aste

143

8

42

35%

1 õp.
(0,7%)

5С –

11
klassikomplekti
3 aste

140

7

31

27,1%

1 õp.
(0,71%)

9А

346

21

95

33,5%

5 õp.
(1,4%)

9
klassikomplekti
Koolis
(hindam.)

Õpivad
Kvaliteet
hinnetele %
«4»
ja
«5»

Ei jõua Märkused
edasi

Sõnaline hindamine

Õppeedukuse kvaliteet
Aste

Õppeedukuse kvaliteedi näitaja, K%

1 aste

44,4%

2 aste

35%

3 aste

27,1%

Koolis

33,5%

Tabeli Õppeedukuse kvaliteet andmed näitavad, et 116 õpilast õpivad hinnetele «hea» ja «väga
hea». Antud näitaja on 33,5% hinnatavate õpilaste koguarvust.
Tabel nr 3
2.2.2. I veerandi tulemuste põhjal mitterahuldavate hinnetega õpilased
Aste / Klass

Õpilase pere- ja eesnimi

Õppeaine

1 aste
3B

Eesti keel
2 aste

5С

Eesti keel
3 aste

9А

Matemaatika

 Õpilastele, kelle koondhinne õppeaines on «2» „puudulik” , «1» „nõrk” või hinnet ei ole
välja pandud, koostatakse individuaalne õppekava (tugimeede). (Vabariigi Valitsuse
06.01.2011 määrus nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõik 7)
Edasise töö plaan
 I veerandi tulemuste põhjal koostada individuaalsed õppekavad
1. 3B klassi õpilastele eesti keeles.
2. 5C klassi õpilasele eesti keeles.
3. 9A klassi õpilasele matemaatikas.


Klassijuhatajal tutvustada õpilast ja lapsevanemat individuaalsete õppekavade ning nende
täitmise tähtaegadega.

Individuaalsete õppekavade täitmise tähtajad: kuni II veerandi lõpuni (22.12.2017)
I veerandi jooksul ei ole välja selgitatud mitterahuldava käitumisega õpilasi.
Tabel nr 4
Õpilaste arv, kellel veerandi koondhinnetes on üks «3»: 7 inim.
Õpilased, kellel on üks «3»
Klass

Õpilase pere- ja eesnimi

Õppeaine

õpetaja

eesti keel
vene keel
matemaatika
matemaatika
matemaatika
inglise keel
eesti keel

2B
3А
4А
6D
8А

Nikolina J.N.
Mikenina N.I.
Morozova O.
Novak I.M.
Novak I.M.
Krivonoi P.V.
Jakovleva T.

Tabel nr 5
Õpilaste arv, kellel veerandi koondhinnetes on üks «4»: EI OLE
Õpilased, kellel on üks «4»
Klass

Õpilase pere- ja eesnimi

Õppeaine

õpetaja

Edasise töö plaan
Aineõpetajatel ja klassijuhatajatel kasutada järgmisi soovitusi õpilaste toetamisel:


viia läbi individuaalseid konsultatsioone täiendavat tuge vajavatele õpilastele



anda täiendavaid arendavaid ülesandeid andekatele õpilastele eesmärgiga tõsta huvi aine vastu
ning õppemotivatsiooni



kasutada diferentseeritud hindamise paindlikku süsteemi ja arvestada veerandihinnete
väljapanemisel kujundavat hindamist



klassijuhatajatel ja aineõpetajatel pöörata erilist tähelepanu õpilase jooksvatele hinnetele,
vahetada infot, koordineerida koostööd



vajadusel viia läbi arenguvestlusi õpilaste, vanemate ja aineõpetajatega

Õpilastele abi korraldamine õppimisel
Õppematerjali raskustega omandava õpilase toetamine
 pakkuda õpilasele kergemat ülesannet
 vähendada ülesande/iseseisva töö/tunnikontrolli/kontrolltöö mahtu
 pakkuda ülesande täitmise algorütmi (plaan/skeem/klaster/tugikonspekt)
 tööde koostamisel pöörata tähelepanu õpitud teema põhiküsimustele
 eelnevalt töötada läbi sarnased ülesanded õpitud teemal
Eduka õpilase toetamine






pakkuda erineva tasemega tööde tegemist (valikul)
pakkuda kõrgendatud keerukusega ülesandeid
teha teade/esitlus juba õpitud või uue tunni materjali põhjal
kasutada õpilase abi assistendi / konsultandina
täita loominguline / otsimisülesanne (täiendava kirjanduse, raamatukogu ja internetallikate kasutamisega).

Hindamisel orienteerida õpilasi edu saavutamisele omaenda võimete arendamisel.
Otsustati:
Kiita heaks Narva 6. Kooli 2017-2018 õppeaasta teise veerandi õppe- ja kasvatustegevuse
aruanne.
Õiguslik alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 72 lg 1.
Otsuse poolt on 34 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0

3.

Arvamuse andmine arenguvestluse läbiviimise korra eelnõu kohta

Sõna võtsid Aleksandr Openko, õppealajuhataja: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lõige 7,
mille kohaselt õppenõukogu annab arvamuse enne seda, kui kooli direktor kehtestab
arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra.
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord“ § 2 punkt 8, mille kohaselt õppenõukogu annab arvamuse õpilasega läbiviidava
arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.
Otsustati:
Saata kooli arenguvestluse läbiviimse korra direktorile kehtestamiseks
Õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 37 lõig 7, Haridus- ja teadusministri 23.
augusti 2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 8,
Otsuse poolt on 34 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0
4. Arvamuse andmine kooli raamatukogu töökorralduse kohta.
Sõna võtsid Aleksandr Openko: Direktor kinnitab raamatukogu kasutuseeskirja § 23 lõike 3
alusel ja kõik:
https://www.riigiteataja.ee/akt/120122011021?leiaKehtiv
Otsustati:
Saata kooli kooli raamatukogu töökorraldus direktorile kehtestamiseks

Õiguslik alus: Kooliraamatukogude töökorralduse § 23 lõike 3 alusel alused
Otsuse poolt on 34 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0
5. Arvamuse andmine kooli õpilasesinduse põhimääruse eelnõu kohta.
Sõna võtsid Aleksandr Openko: Direktor kinnitab õpilasesinduse põhimääruse PGS § 60 lg 5
alusel. Põhimääruse koostavad õpilased. https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv
Otsustati:
Saata kooli kooli õpilasesinduse põhimääruse eelnõu direktorile kehtestamiseks
Õiguslik alus: PGS § 60 lg 5
Otsuse poolt on 34 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0
6. Arvamuse andmine kooli loovtöö korralduse eelnõu kohta.
Sõna võtsid Aleksandr Openko: Põhikooli riiklik õppekava § 15 lõige 8 sätestab, et loovtöö
korraldus kirjeldatakse kooli õppekavas.
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001?leiaKehtiv
Otsustati:
Saata kooli loovtöö korralduse eelnõu direktorile kehtestamiseks
Õiguslik alus: Põhikooli riiklik õppekava § 15 lõige 8
Otsuse poolt on 34 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0

Jelizaveta Tšertova
Õppenõukogu esimees

Aleksandr Openko
Protokollija

ÕPPENÕUKOGU OTSUS
Õppenõukogu 22.11.2017.a koosoleku protokolli 1.5/21 lisa nr 1
Narva

22.11.2017.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 2017-2018.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
2017-2018. õa Narva 6. Kooli õppenõukogu sekretäriks osutus valituks Aleksandr Openko.
Otsuse poolt oli 34 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: 22. november 2017 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 22.11.2017.a koosoleku protokolli 1.5/1 lisa nr 2

Narva

22.11.2017.a otsus nr 1.5/1-2

Õppenõukogu liikmete tutvustamine kooli I veerandi õppe- ja kasvatustegevuse aruandega.
1. OTSUSE FAKTILINE ALUS
Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse
korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse
õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja. Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab
haridus- ja teadusminister.
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 72 lg 1
3. OTSUSE RESOLUTSIOON
Kiita heaks Narva 6. Kooli 2017-2018 õppeaasta I veerandi õppe- ja kasvatustegevuse aruanne.
Otsuse poolt on 34 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0
4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
4.1 Otsuse täitmise tähtaeg: 22. november 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
Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus peatada otsuse äitmine
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 22.11.2017.a koosoleku protokolli 1.5/3 lisa nr 3

Narva

22.11.2017.a otsus nr 1.5/3-3

Arvamuse andmine arenguvestluse läbiviimise korra eelnõu kohta.
1. OTSUSE FAKTILINE PÕHJENDUS
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lõige 7, mille kohaselt õppenõukogu annab arvamuse
enne seda, kui kooli direktor kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra.
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord“ § 2 punkt 8, mille kohaselt õppenõukogu annab arvamuse õpilasega läbiviidava
arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 37 lõig 7, Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a
määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 8,
3.OTSUSE RESOLUTIIVOSA
Saata kooli arenguvestluse läbiviimse korra direktorile kehtestamiseks
Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 34 inimest, vastu 0, erapooletuid 0
4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
4.1. Otsuse täitmise tähtaeg: 22.11.2017.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 22.11.2017.a koosoleku protokolli 1.5/1 lisa nr 4

Narva

22.11.2017.a otsus nr 1.5/1-4

Arvamuse andmine kooli raamatukogu töökorralduse kohta.
1. OTSUSE FAKTILINE PÕHJENDUS
Direktor kinnitab raamatukogu kasutuseeskirja § 23 lõike 3 alusel ja kõik:
https://www.riigiteataja.ee/akt/120122011021?leiaKehtiv
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
Kooliraamatukogude töökorralduse § 23 lõike 3 alusel alused
3.OTSUSE RESOLUTIIVOSA
Saata kooli kooli raamatukogu töökorraldus direktorile kehtestamiseks
Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 34 inimest, vastu 0, erapooletuid 0
4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
4.1. Otsuse täitmise tähtaeg: 22.11.2017.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 22.11.2017.a koosoleku protokolli 1.5/1 lisa nr 5

Narva

22.11.2017.a otsus nr 1.5/1-5

Arvamuse andmine kooli õpilasesinduse põhimääruse eelnõu kohta
1. OTSUSE FAKTILINE PÕHJENDUS
Direktor kinnitab põhimääruse PGS § 60 lg 5 alusel. Põhimääruse koostavad õpilased.
https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
PGS § 60 lg 5
3.OTSUSE RESOLUTIIVOSA
Saata kooli kooli õpilasesinduse põhimääruse eelnõu direktorile kehtestamiseks
Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 34 inimest, vastu 0, erapooletuid 0
4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
4.1. Otsuse täitmise tähtaeg: 22.11.2017.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 22.11.2017.a koosoleku protokolli 1.5/1 lisa nr 6

Narva

22.11.2017.a otsus nr 1.5/1-6

Arvamuse andmine kooli loovtöö korralduse eelnõu kohta.
1. OTSUSE FAKTILINE PÕHJENDUS
Põhikooli riiklik õppekava § 15 lõige 8 sätestab, et loovtöö korraldus kirjeldatakse kooli
õppekavas.
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
Põhikooli riiklik õppekava § 15 lõige 8
3.OTSUSE RESOLUTIIVOSA
Saata kooli loovtöö korralduse eelnõu direktorile kehtestamiseks
Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 34 inimest, vastu 0, erapooletuid 0
4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
4.1. Otsuse täitmise tähtaeg: 22.11.2017.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

