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Kohtla-Järve 

Slaavi Põhikool 
 

 

KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU OTSUS 1 

 

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 14.11.2018.a koosolekul, protokoll nr 1.1-5/1 

 

Kohtla-Järve                                           14.11.2018.a 

 

Õppenõukogu esimehe valimine 

 

1. Otsuse faktiline alus: 

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

töökord“ redaktsioonis, mis hakkas kehtima 6. septembrist 2013. aastal, ei ole kooli direktor 

automaatselt õppenõukogu esimees. Õppenõukogu esimees võib olla õppealajuhataja, õpetaja 

või mõni muu isik. Seega tuleb õppenõukogu esimees õppenõukogul valida. Volitusnormi 

õppenõukogu esimehe valmiseks annab haldusmenetluse seaduse § 5 lõige 1, mille kohaselt 

menetlustoimingu vormi ja muud haldusmenetluse üksikasjad määrab haldusorgan 

(õppenõukogu) kaalutlusõiguse alusel, kui seaduse või määrusega ei ole määratud teisiti. Kuna 

õigusaktides ei ole määratletud, kes võib olla õppenõukogu esimees, siis on õppenõukogul 

endal õigus see otsustada. Seoses asjaoluga, et suvel vahetus kooli direktor ning eelmine 

direktor oli ka õppenõukogu esimees, siis õppenõukogul puudus esimees. Tehti õppenõukogu 

liikmitelele ettepanek valida Kohtla–Järve Slaavi Põhikooli õppenõukogu esimeheks kooli 

direktor Svetlana Vladimirovat.  

 

2. Otsuse õiguslik alus: 

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

ülesanded ja töökord“  

 § 5 lõige 1, mille kohaselt õppenõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui 

sellest võtab osa õppenõukogu esimees või aseesimees,  

 § 5 lõige 3, mille kohaselt õppenõukogu koosoleku valmistab ette ja kutsub 

kokku õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, 
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 § 7 lõige 4, mille kohaselt kirjutab side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 

vastu võetud otsuse protokollile alla õppenõukogu esimees, tema äraolekul 

aseesimees. 

 Haldusmenetluse seaduse § 5 lõige 1, mille kohaselt menetlustoimingu vormi ja muud 

haldusmenetluse üksikasjad määrab haldusorgan (õppenõukogu) kaalutlusõiguse alusel, 

kui seaduse või määrusega ei ole määratud teisiti. 

 

3. Otsuse resolutsioon:  

Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppenõukogu esimeheks osutus valituks Svetlana Vladimirova. 

 

4. Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 

Otsuse täitmise tähtaeg: 14.november 2018. a   

Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova. 

 

5. Otsuse teatavakstegemine:  

Õppenõukogu otsus tehakse adressaadile teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval. 

 

6. Otsuse jõustumine:  

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 


