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Kohtla-Järve 

Slaavi Põhikool 
 

 

KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU  

PROTOKOLL NR 1.1-5/9 

 

Kohtla- Järve                          20. juuni 2019.a. 

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 09.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 10.00 

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Svetlana Vladimirova 

Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Margarita Siilak 

 

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete 

nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega: 

 

 Ees- ja perekonnanimi Märge osalemise kohta 

1.  VLADIMIROVA, SVETLANA Osales 

2.  KROPATSEVA, JULIA Osales 

3.  ALEKSANDROVA, JELENA Osales 

4.  BELORUSSKAJA, TATJANA Osales 

5.  BORODINOV, SERGEY Ei osalenud 

6.  DRUMOVA, JELENA Osales 

7.  ESHOLTS NATALIA Osales 

8.  GOLUBEV, ARTJOM Osales 

9.  GORELOVA, GALINA Ei osalenud  

10.  GORODETSKAYA, TATIANA Osales 
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11.  GORSKAJA, MARGARITA Osales  

12.  GRIGORJEVA, TATJANA (1. klass) Ei osalenud 

13.  GRIGORJEVA, TATJANA (3. klass) Ei osalenud 

14.  IVANOV, VALERI Ei osalenud 

15.  IVANOVA, ROZA Osales 

16.  JAANISTE, MARGARITA Osales 

17.  KARIN, VIKTORIA Ei osalenud 

18.  KEKLA, ILONA Ei osalenud 

19.  KIISVEK, NADEŽDA Ei osalenud 

20.  KRALL, KÜLLI Osales 

21.  KRJATALOV, SERGEI Osales 

22.  KRJATALOVA, JULIA Osales 

23.  KURENKO, TATJANA Osales 

24.  LANDARSKAJA, MARGARITA Osales 

25.  LÜMAT, REET Osales 

 MATOTŠKINA, NIINA Osales 

26.  MATVEJEVA, ILÄNA Osales 

27.  MENŠIKOVA, LJUDMILLA Osales 

28.  MIRONOVA, YULIA Osales 

29.  MÄND, MARINA Osales 

30.  ONGA, SVETLANA Ei osalenud 

31.  OSSIPOVA LJUDMILLA Osales 

32.  PILLI, MARITA Ei osalenud 

33.  PLIGUNOVA, JELENA Osales 

34.  POLVER, ERIKA Osales 

35.  PÕLEVINA, TAMARA Osales 

36.  RAJANOK, ALESJA Osales 

37.  ROMANOVA, NATALJA Osales  
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38.  RÕŽENKO, SVETLANA Ei osalenud 

39.  RÄSSA, AIRE Ei osalenud 

40.  SIILAK, MARGARITA Osales 

41.  SMOLENTSEV, DMITRI Osales 

42.  SUOKAS, AILI Ei osalenud 

43.  TOOTS, SVETLANA Osales 

44.  TSJUPA, JELENA Ei osalenud 

45.  TŠEPELOVA, JELENA Osales 

46.  TŠISTOKLETOVA TATJANA Osales 

47.  TULSKI, OLEG Ei osalenud 

48.  VEIKMAN, JULIA Osales 

49.  VOLKOVA, NATALIA Osales 

50.  VÕSSOTSKAJA, IRINA Osales 

 

Õppenõukogu tööst võttis osa  õppenõukogu  35 liiget, mis moodustab 70 %. 

 

Kinnitatud päevakord 

1. Õppenõukogu protokollija valimine 

2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise tulemused  

3. Põhikooli lõpetamise otsustamine 

4. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel 

5. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine   

6. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused (välja arvatud    

õppenõukogu protokollija ja direktor) 

  

 

 

1.  päevakorrapunkt:   Õppenõukogu protokollija valimine. 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tutvustas õppenõukogu protokollija valimise 

korda ning tegi ettepaneku valida õppenõukogu protokollijaks Margarita Siilak . 



4 
 

Otsustati: Valida õppenõukogu protokollijaks Margarita Siilak . 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 28“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 34 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Margarita Siilak taandas ennast hääletamise ajaks vastavalt haldusmenetluse seaduse § 10 

lõikele 4. 

( PGS  23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 5 lg 1). 

 

2. päevakorrapunkt:  Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise tulemused. 

Sõna võttis aseesimees Julia Kropatševa  ja esitas iga õpilase kohta täiendava õppetöö 

tulemused, millel oli tähtajaks 20.06.2019.   

4.b klassi õpilane N L on täiendava õppetöö osaliselt täitnud, muusika hinne on rahuldav. 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku üle viia N L 5.klassi kahe 

ebarahuldava hindega inglise keeles ja vene keeles. 

Otsustati: N L üle viia järgmisse klassi. 

Otsuse poolt oli 34 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 1. 

6.a klassi õpilane E R on täiendava õppetöö osaliselt täitnud, vene keele hinne on rahuldav, 

kahes aines on hinne parandamata. 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku üle viia E R 7.klassi kahe 

ebarahuldava hindega matemaatikas ja eesti keeles. 

Otsustati: üle viia 6.a klassi õpilane E R järgmisse klassi. 

Otsuse poolt oli 35 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

8.a klassi õpilane A B on täiendava õppetöö osaliselt täitnud, ajaloo, geograafia, 

ühiskonnaõpetuse hinded on rahuldavad, matemaatikas on hinne parandamata. 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku üle viia õpilane A B 9. klassi ühe 

ebarahuldava hindega matemaatikas. 

Otsustati: üle viia 8.a klassi õpilane A B järgmisse klassi. 

Otsuse poolt oli 35 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

8.k klassi õpilane A T on täiendava õppetöö osaliselt täitnud, eesti keele ja füüsika hinded on 

parandamata. 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku üle viia A T  9.klassi kahe 

ebarahuldava hindega eesti keeles ja füüsikas. 



5 
 

Otsustati: üle viia 8.k klassi õpilane A T järgmisse klassi. 

Otsuse poolt oli 35 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 32“. 

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

vastutaja. 

( Vabariigi Valitsuse 06. 01. 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lg 8. PGS 

23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1). 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku jätta täiendavale õppetööle kuni 

28.08.2019 5.a klassi õpilane R J, kuna ei saanud hakkama programmiga ja järgmistes ainetes 

ajalugu, eesti keel, inimeseõpetus, muusika on hinded puudulikud. 

Otsustati: jätta õpilane R J täiendavale õppetööle kuni 28.08.2019 

Otsuse poolt oli 35 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 29“. 

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

vastutaja. 

( Vabariigi Valitsuse 06. 01. 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lg 8. PGS 

23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1). 

 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku jätta täiendavale õppetööle kuni 

28.08.2019 7.c klassi õpilane A I, kuna ta ei saanud hakkama õprogrammiga ja järgmistes 

ainetes vene kirjandus, vene keel, loodusõpetus on hinded puudulikud. 

Otsustati: jätta õpilane A I täiendavale õppetööle kuni 28.08.2019 

Otsuse poolt oli 35 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr.30 “. 

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

vastutaja. 

( Vabariigi Valitsuse 06. 01. 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lg 8. PGS 

23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1). 

 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku jätta täiendavale õppetööle kuni 

28.08.2019 8.a klassi õpilane J K, kuna ta ei saanud hakkama õprogrammiga ja järgmistes 

ainetes füüsika, inglise keel, kunst on hinded puudulikud. 

Otsustati: jätta õpilane J K täiendavale õppetööle kuni 28.08.2019 
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Otsuse poolt oli 35 õppenõukogu liigeti, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 31“. 

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

vastutaja. 

( Vabariigi Valitsuse 06. 01. 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lg 8. PGS 

23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1). 

 

3. päevakorrapunkt:  Põhikooli lõpetamise otsustamine. 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku lugeda põhikool lõpetatuks otsuse 

eelnõus loetletud 41 õpilasel. 

Otsustati: Lugeda põhikool õppenõukogu otsusega lõpetanuks 41 õpilasel. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 33“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli  35 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 6, Vabariigi 

Valitsuse 06. 01. 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 23) 

Õppenõukogu aseesimees Julia Kropatševa esitas 9.a klassi õpilase  A D riigieksamite 

tulemused, mille järgi osutus, et ei saa ühes aines olla kaks puudulikku hinnet (aastahinne ja 

eksamihinne).  

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku jätta 9.a klassi õpilane A D 

täiendavale õppetööle kuni 28.08.2019. 

Otsustati: jätta õpilane A  D täiendavale õppetööle kuni 28.08.2019 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 35“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 35 ÕN liiget, vastu 0 , erapooletuid 0 

Õppenõukogu aseesimees Julia Kropatševa esitas 9.a klassi õpilase  V M riigieksamite 

tulemused, mille järgi osutus, et ei saa ühes aines olla kaks puudulikku hinnet (aastahinne ja 

eksamihinne). Oli kutsutud ka õpilase ema, kes palus jätta õpilane V M täiendavale õppetööle 

kuni 28.08.2019 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku jätta 9.a klassi õpilane V M 

täiendavale õppetööle kuni 28.08.2019. 

Otsustati: jätta õpilane V M täiendavale õppetööle kuni 28.08.2019 
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Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 36“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 35 ÕN liiget, vastu 0 , erapooletuid 0. 

Õppenõukogu aseesimees Julia Kropatševa esitas 9.a klassi õpilase  V M riigieksamite 

tulemused, mille järgi osutus, et matemaatikas on puudulik hinne ja aastahinne on ka puudulik 

ning esitas õpilase täiendava õppetöö tulemused ainetes füüsika, inglise keel, kunst, 

matemaatika, mille järgi osutusid nende ainete hinded parandamata. Oli kutsutud ka õpilase 

ema, kes väitis, et õpilane on püüdnud ja on käinud täiendavat õppetööd sooritamas ning palus 

jätta täiendavale õppetööle kuni 28.08.2019 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku jätta 9.a klassi õpilane V M 

täiendavale õppetööle kuni 28.08.2019. 

Otsuse poolt oli 0, vastu 35 ÕN liiget, erapooletuid 0. 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku jätta õpilane V M klassikursust 

kordama. 

Otsustati: jätta õpilane V M klassikursust kordama. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 37“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 35 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Õppenõukogu aseesimees Julia Kropatševa esitas 9.e klassi õpilase K J riigieksamite 

tulemused, mille järgi osutus, et matemaatikas on puudulik hinne ja aastahinne on ka puudulik 

ning esitas ka täiendava õppetöö tulemused, mille järgi õpilane ei parandanud ühtegi hinnet 

järgmistes ainetes eesti keel, inglise keel, vene kirjandus ja matemaatika. 

Koosolekule oli kutsutud õpilase ema, kes palus jätta õpilane K J täinedvale õppetööle kuni 

28.08.2019 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku jätta õpilane K J täiendavale 

õppetööle kuni 28.08.2019 

Otsuse poolt oli ÕN 0 liiget, vastu 35, erapooletuid 0. 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku jätta õpilane K J klassikursust 

kordama. 

Otsustati: jätta 9.e klassi õpilane K J klassikursust kordama. 

Otsuse poolt oli 35 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 38“. 

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

vastutaja. 
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Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku välja arvata 9.e klassi õpilane D 

B koolist. 

Otsustati: välja arvata õpilane D B koolist. 

Otsuse poolt oli 35 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 39“. 

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

vastutaja. 

 

4. päevakorrapunkt:  Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega 

põhikooli lõputunnistusel. 

Selliseid õpilasi ei olnud. 

 

5. päevakorrapunkt:  Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine. 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku anda välja põhikooli 

lõputunnistus otsuse eelnõus loetletud 41 põhikooli lõpetanud õpilasele. 

Otsustati: Anda välja põhikooli lõputunnistus 41-le põhikooli lõpetanud õpilasele. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 34“ 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 35 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 6,  

Põhikooli -ja gümnaasiumiseadus § 30 lg 5) 

 

6. päevakorrapunkt:  Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused 

(välja arvatud õppenõukogu protokollija  ja direktor) 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku nimetada õppenõukogu liikmed, 

kes allkirjastavad koos õppenõukogu protokollija ja direktoriga lõputunnistused, järgmiselt: 

Jelena Pligunova, Jelena Aleksandrova, Jelena Tšepelova, Dmitri Smolentsev.  

Otsustati: Nimetada järgmised õppenõukogu liikmed, keda õppenõukogu volitab allkirjastama 

lõputunnistusi: Jelena Pligunova, Jelena Aleksandrova, Jelena Tšepelova, Dmitri Smolentsev. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 40“ 

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

vastutaja. 
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Otsuse poolt oli 35 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(Vabariigi Valitsuse 13. 08 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse 

ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“  § 9 lg 2) 

 

 

 

Svetlana Vladimirova                                                                          Margarita Siilak                                                                                                                                                                                           

Koosoleku  juhataja                                                                             Protokollija                                                                  

 


