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KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU OTSUS 39 

 
Otsus on vastu võetud õppenõukogu 30.08.2021.a koosolekul, protokoll nr 1-6/8 

 
Kohtla-Järve 30.08.2020.a 

 

Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine õpilaste puhul, kes jäeti täiendavale 

õppetööle. 

 

1. Otsuse faktiline alus 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“  § 22 

lõikele 9 põhikooli õpilane, kes jäeti täiendavale õppetööle, kuid keda ei jäeta klassikursust 

kordama, viiakse järgmisse klassi üle pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava 

õppetöö tulemusi. Õppenõukogu otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta märgitakse 

õpilasraamatusse (haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määrus nr 52 „Kooli õppe- ja 

kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja 

pidamise kord“ § 10 lõige 1). Samuti tuleb õppenõukogu otsus järgmisse klassi üleviimise kohta 

kanda klassipäevikus õpiedukuse, käitumise ja hoolsuse arvestamise tabelisse (sama määruse § 13 

lõige 4).  Õppenõukogu otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta märgivad õpilasraamatusse 

klassijuhatajad. Samuti kannavad klassijuhatajad õppenõukogu otsuse järgmisse klassi üleviimise 

kohta klassipäevikus õpiedukuse, käitumise ja hoolsuse arvestamise tabelisse. 

 

2. Otsuse õiguslik alus 

 Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 

8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia 

õpilane järgmisesse klassi. 

 Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded 

ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi 

üleviimise. 

 

3. Otsuse resolutsioon 

Viia üle 2. klassi alljärgnev 1. klassi õpilane: J. Š. 

Viia üle 5. klassi alljärgnev 4. klassi õpilane: N. K. 

Viia üle 6. klassi alljärgnevad 5. klassi õpilased: A. S., D. B. 

Viia üle 7. klassi alljärgnevad 6. klassi õpilased: A. Y., O. B. 

Viia üle 8. klassi alljärgnevad 7. klassi õpilased: A. D., D. K., K. K., V. K., G. G., D. M. 

Viia üle 9. klassi alljärgnevad 8. klassi õpilased: I. C., J. Š., E. K. 

 

4. Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 

Otsuse täitmise tähtaeg: 30. august 2021.a. 

Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova. 

 

5. Otsuse teatavakstegemine 

Õppenõukogu otsus tehakse adressaadile teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval. 

 

6. Otsuse jõustumine 
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Õppenõukogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel. 

 

7. 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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