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KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU OTSUS 4 

 

 
Otsus on vastu võetud õppenõukogu 03.02.2020.a koosolekul, protokoll nr 1-6/4 

 

 
Kohtla-Järve 03.02.2020.a 

 

 
Mitterahuldava käitumisega õpilasele mõjutusmeetme määramine. 

 
1. Otsuse faktiline alus: 

 

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 58 lõikele 1 ja 3 on õpilase ajutine õppes 

osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused 

mõjutusmeede, mille eesmärgiks on mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest 

lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis. Tegemist on 

erandliku tugi- ja mõjutusmeetmega, mis eeldab, et õpilasele on varasemalt rakendatud teisi tugi- 

ja mõjutusmeetmeid, mis aga ei ole andnud soovitud tulemusi. 

 

2. Otsuse õiguslik alus: 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõige 4, mille kohaselt õpilase suhtes mõjutusmeetmena 

rakendatava õpilase ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustab õppenõukogu. Haridus- 

ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 

3 punkt 3, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilasele ajutise õppes osalemise keelu 

rakendamise. 

 

3. Päevakorrapunkti arutamise tulemus: 

Sõna võttis kooli direktor, kes tegi ettepaneku õpetaja M G 31.01.2020.a, taotluse alusel rakendada 

3.d klassi õpilasele A P ajutis õppeprogrammis osalemise keeldu (10 tööpäeva) alates 04.02.2020 

kuni 17.02.2020, seoses õpilase pideva puudumisega õppetööst ilma mõjuva põhjuseta ning mitu 

korda rikkumisega kooli kodukorda. Õpilane on samuti omavoliliselt lahkub klassiruumidest, 

tundide ajal käib koolis või kooli territooriumil ringi teiste õpilastega, kes samamoodi pidevalt 

puuduvad tundidest ilma mõjuva põhjuseta, segades teistel õpilastel õppida. Lastekaitse ja SOS 

Lasteküla esindajad olid kutsunud õppenõukogusse tutvustamiseks ettepanekuga. Esindajad olid 

kohal ja esitasid oma arvamuse. 
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4. Otsuse resolutsioon: 

Määrata A P’le mõjutusmeede ajutist õppeprogrammis osalemise keeldu 10ks tööpäevaks alates 

04.02.2020 kuni 17.02.2020. 

 

5. Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 

Otsuse täitmise tähtaeg: 03. veebruar 2020. a 

Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova. 

 

6. Otsuse teatavakstegemine: 

Õppenõukogu otsus tehakse adressaadile teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval. 

 

7. Otsuse jõustumine: 
 

Õppenõukogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel. 

 

8. Vaidlustamisviide: 

 

1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate 

vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või õppenõukogu liikmel õigus pöörduda kooli 

õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse 

kontrollimiseks. 

2. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus pöörduda viie 

tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet 

teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning peatada oma käskkirjaga otsuse 

täitmine kuni järelevalvet teostavalt asutuselt vastuse saamiseni. 

 

 
 

Svetlana Vladimirova  

Õppenõukogu esimees
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