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Kohtla-Järve 

Slaavi Põhikool 
 

 

KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU  

PROTOKOLL NR 1.1-5/11 

 

Kohtla- Järve                          28. august 2019.a. 

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 09.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 10.10 

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: 

 

1.  Ees- ja perekonnanimi Märge osalemise kohta 

2.  VLADIMIROVA, SVETLANA Osales 

3.  KROPATSEVA, JULIA Osales 

4.  ALEKSANDROVA, JELENA Osales 

5.  BELORUSSKAJA, TATJANA Osales 

6.  DRUMOVA, JELENA Osales 

7.  ESHOLTS NATALIA Osales 

8.  GOLUBEV, ARTJOM Osales 

9.  GORELOVA, GALINA Osales  

10.  GORODETSKAYA, TATIANA Osales 

11.  GORSKAJA, MARGARITA Osales 
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12.  GRIGORJEVA, TATJANA (1. klass) Ei osalenud 

13.  GRIGORJEVA, TATJANA (3. klass) Osales 

14.  IVANOV, VALERI Osales 

15.  IVANOVA, ROZA Osales 

16.  JAANISTE, MARGARITA Osales 

17.  KARIN, VIKTORIA Osales 

18.  KEKLA, ILONA Osales 

19.  KIISVEK, NADEŽDA Osales 

20.  KRALL, KÜLLI Osales 

21.  KRJATALOV, SERGEI Osales 

22.  KRJATALOVA, JULIA Osales 

23.  KURENKO, TATJANA Osales 

24.  LANDARSKAJA, MARGARITA Osales 

25.  LÜMAT, REET Osales 

26.  MATOTŠKINA, NIINA Osales 

27.  MATVEJEVA, ILÄNA Osales 

28.  MENŠIKOVA, LJUDMILLA Osales 

29.  MÄND, MARINA Osales 

30.  ONGA, SVETLANA Osales 

31.  OSSIPOVA LJUDMILLA Osales 

32.  PILLI, MARITA Osales 

33.  PLIGUNOVA, JELENA Osales 

34.  POLVER, ERIKA Osales 

35.  RAJANOK, ALESJA Ei osalenud 

36.  RÕŽENKO, SVETLANA Osales 

37.  RÄSSA, AIRE Osales 

38.  SIILAK, MARGARITA Osales 

39.  SMOLENTSEV, DMITRI Osales 
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40.  SOKOLOVA, IRINA Ei osalenud 

41.  SUOKAS, AILI Osales 

42.  TOOTS, SVETLANA Osales 

43.  TSJUPA, JELENA Ei osalenud 

44.  TŠEPELOVA, JELENA Osales 

45.  TŠISTOKLETOVA TATJANA Osales 

46.   VOLKOVA, NATALIA Osales 

47.  VÕSSOTSKAJA, IRINA Osales 

 

Õppenõukogu tööst võttis osa  õppenõukogu 43  liiget, mis moodustab 92 %. 

Olid kutsutud: R J-i vanemad, A I-i vanemad, J K-i vanemad, A ja K J vanemad, A D-i 

vanemad, N L-i vanemad, V M-i vanemad. 

 

Kinnitatud päevakord 

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine õpilaste puhul, kes jäeti täiendavale 

õppetööle 

2. Õpilaste klassikursust kordamise otsustamine õpilaste puhul,  kes jäeti täiendavale 

õppetööle 

3. Põhikooli lõpetamise otsustamine 

4. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine   

5. Sisehindamise tulemuste läbiarutamine 

6. Õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli 

juhtkonnale kooli õppe-ja kasvatustegevuse parandamiseks 

7. 2019.-2020.õa kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning 

selle muudatuste kohta 

8.  2019.-2020.õa kooli üldtööplaani kinnitamine 

9. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu 

  

1.  päevakorrapunkt:   Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine õpilaste puhul, kes 

jäeti täiendavale õppetööle. 

Õppenõukogu aseesimees Julia Kropatševa  esitas täiendava õppetöö täitmise kohta, millel oli 

tähtajaks 28.08.2019. 
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Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku üle viia järgmisse klassi  õpilased, 

kellele oli määratud täiendav õppetöö, oli täitnud järgmisse klassi üleviimise tingimusi.  

 

R J. On parandatud ajalugu ja muusika, ei ole parandatud eesti keelt ja inimeseõpetust. 

Otsustati: Viia õppenõukogu otsusega  R J üle  6. klassi. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 44“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 43 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

A I. On parandatud vene keel ja loodusõpetus, ei ole parandatud kirjandus. 

Otsustati: Viia õppenõukogu otsusega A I üle  8. klassi. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 45“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 43 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

J K. On parandatud inglise keel ja kunst, ei ole parandatud füüsika. 

Otsustati: Viia õppenõukogu otsusega J K üle  9. klassi. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 46“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 43 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

 

2. päevakorrapunkt:  Õpilaste klassikursust kordamise otsustamine õpilaste puhul,  kes jäeti 

täiendavale õppetööle. 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku pikendada kooli õppimist L L 

vanema taotluse alusel. Õpilasele on määratud toimetulekuõppekava. 

Otsustati: Jätta õpilane L L 9. klassikursust kordama. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 47“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 43 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
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( Toimetuleku riikliku õppekava  13.08.2004  a ,  määruse nr 43, §1). 

Õppenõukogu aseesimees Julia Kropatševa esitas täiendava õppetöö täitmise kohta, millel oli 

tähtajaks 28.08.2019. 

Aseesimees Julia Kropatševa selgitas õpilase A J 7. klassikursuse jätmise põhjusi ning seni 

rakendatud meetmeid õpilase arengu toetamisel. On parandatud kirjandus. Ei ole parandatud: 

vene keel, matemaatikat, geograafia, inglise keel, tööõpetus. A J vanem oli kohal. Meetme 

rakendamise kohta avaldas arvamust õpilase A J vanem.  

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku jätta õpilane A J 7. klassikursust 

kordama. 

Otsustati: Jätta õpilane A J 7. klassikursust kordama. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 48“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 43 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 1. 

 

Aseesimees Julia Kropatševa selgitas õpilase N L 7. klassikursuse jätmise põhjusi ning seni 

rakendatud meetmeid õpilase arengu toetamisel. Ei kasutanud võimalust hinnete 

parandamiseks. Ei ole parandatud: matemaatika, kirjandus, eesti keel, inglise keel. N L vanem 

ei ole tulnud. 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku jätta õpilane N L 7. klassikursust 

kordama. 

Otsustati: Jätta õpilane N L 7. klassikursust kordama. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 49“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 43 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

Aseesimees Julia Kropatševa selgitas õpilase K J 9. klassikursuse jätmise põhjusi ning seni 

rakendatud meetmeid õpilase arengu toetamisel. Ei kasutanud võimalust hinnete 

parandamiseks. Ei ole parandatud: matemaatika, kirjandus, eesti keel, inglise keel. K J vanem 

oli kohal. Meetme rakendamise kohta avaldas arvamust õpilase K J vanem. 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku jätta õpilane K J 9. klassikursust 

kordama. 

Otsustati: Jätta õpilane K J 9. klassikursust kordama. 
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Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 50“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 43 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

Aseesimees Julia Kropatševa selgitas õpilase A D 9. klassikursuse jätmise põhjusi ning seni 

rakendatud meetmeid õpilase arengu toetamisel. Parandamine ei õnnestanud. Matemaatika  

aasta ja eksaami hinned „2“.  

A D-vi vanem oli kohal. Meetme rakendamise kohta avaldas arvamust õpilase A D vanem. 

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

kordama. 

Otsustati: Jätta õpilane A D 9. klassikursust kordama.  

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 51“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 43 ÕN liiget, vastu 6, erapooletuid 5. 

( 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 ühel õpilasel. Õpilasel on kaks mitterahuldavat eksami hinnet (eesti keel, 

ühiskonnaõpetus) ja vanema kirjaliku avalduse alusel ning õppenõukogu otsusega võib pidada 

V M-vi põhikooli lõpetanuks.  

V M-vi vanem oli kohal. 

Otsustati: Lugeda põhikool õppenõukogu otsusega lõpetanuks V M. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 52“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli  43 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) 
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4. päevakorrapunkt:  Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine. 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku anda välja põhikooli 

lõputunnistus otsuse eelnõus loetletud ühele põhikooli lõpetanud õpilasele. 

Otsustati: Anda välja põhikooli lõputunnistus V M-le põhikooli lõpetanud õpilasele. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 53“ 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 43 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) 

 

5. päevakorrapunkt:  Sisehindamise tulemuste läbiarutamine. 

Kooli direktor Svetlana Vladimirova andis ülevaate läbiviidud sisehindamise protsessist ja 

tulemusest. Sisehindamise tulemused on esitaud kooli direktori kehtestatud „Kohtla-Järve 

Slaavi Põhikooli sisehindamise aruandes“.  Sõnavõtja märkis, et sisehindamise aruandes on 

esitatud ka ettepanekud parendamist vajavate valdkondade osas uues, koostatavas arengukavas. 

Sõnavõtja palus õppenõukogu liikmetel avaldada arvamust sisehindamise tulemuste osas ning 

teha täiendavaid ettepanekuid, lisaks sisehindamise aruandes esitatule, tarvilike meetmete 

rakendamiseks. 

Õppejuht Julia Kropatševa tegi ettepaneku, lähtudes õppenõukogus toimunud sisehindamise 

tulemuste arutelust, võtta aluseks tarvilike meetmete rakendamisel ettepanekud, mis on esitatud 

„Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli sisehindamise aruandes“. Pakuti tõhusat tööd eksaamiainetes, 

võttakasutamisele uus hindamisškaala, jätkata aktiivset osalemist olümpiaadidel, kasutada 

digitehnoloogijate  tundides. 

Ettepanek pandi hääletusele.  

Ettepaneku poolt oli 43 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 p 5) 

 

6. päevakorrapunkt:  Õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute 

tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe-ja kasvatustegevuse parandamiseks. 

Õppejuht Julia Kropatševa esitas õppenõukogule ülevaate kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

2018/2019 õppeaasta analüütilisest kokkuvõttest ning tegi tehtud analüüsi põhjal ettepanekud 

kooli juhtkonnale arengukava korrigeerimiseks ja järgmise õppeaasta üldtööplaani 

koostamiseks. Sõnavõtja palus õppenõukogu liikmetel avaldada arvamust kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse tulemuste osas ning teha ettepanekuid kooli juhtkonnale kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse parendamiseks. 



8 
 

Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tegi ettepaneku, lähtudes õppenõukogus 

toimunud kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelust, kaaluda kooli juhtkonnal 

järgnevate ettepanekute rakendamise otstarbekust ja võimalikkust. 

2019/2020 õa kooli eesmärkideks on:  

1. Õpilaste teadmiste kvaliteedi tõstmine eksamiainetes. 

2. Kaasaegsete hariduslike tehnoloogiate tsooni kasutamise laiendamine õppeprotsessis. 

3. Töö tõhustamine nii tugevate kui ka erinevat lähenemist vajavate õpilastega. 

4. Õpetajatevaheliste koostöövõimaluste laiendamine läbi projekttegevuse. 

5. Tervisliku eluviisi harjumuste ja oskuste kasvatamine. 

 

Ettepanek pandi hääletusele. 

Ettepaneku poolt oli 43 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 (HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 p 6) 

 

7. päevakorrapunkt:   Kooli õppekava 2019.-2020.õa läbiarutamine ja arvamuse andmine 

kooli õppekava ning selle muudatuste kohta. 

Õppejuht Julia Kropatševa tegi lühikokkuvõte õppekava koostamise õiguslikest alustest ning 

koostamise protsessist ning selgitas, mis osas Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava kajastab 

kooli eripära. 

Julia Kropatševa tegi ettepaneku formuleerida kooli õppenõukogu arvamus Kohtla-Järve Slaavi 

Põhikooli õppekava kohta. 

Õppenõukogu arutas läbi ja andis järgneva arvamuse kooli õppekava (õppekava muudatuste) 

kohta: Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava on koostatud lähtuvalt põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusest „Põhikooli riiklikust õppekavast“ ning teistest õigusaktidest, on 

suunatud õpilaste arengu toetamiseks ning on heaks aluseks õppe- ja kasvatustegevuse 

korraldamiseks koolis. 

Ettepanek pandi hääletusele.  

Ettepaneku poolt oli 43 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse  § 17 lg 2, Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse 

nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 24 lg 3, Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a 

määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 p1) 

 

8. päevakorrapunkt:  Kooli üldtööplaani 2019.-2020.õa kinnitamine.  
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Õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova tutvustas üldtööplaani koostamise õiguslike 

aluseid ning koostamise protsessi ning tegi ettepaneku kinnitada  Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli 

üldtööplaan 20019/2020 õppeaastaks. 

Otsustati: Kinnitada Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli üldtööplaan 2019/2020 õppeaastaks. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 54“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 43 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

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

ja töökord“ § 2 p 2) 

 

9. päevakorrapunkt:  Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu. 

Svetlana Vladimirova teatas, et  kooli hoolekogu koosseisu volitus kehtib kaks aastat. Svetlana 

Vladimirova tegi ettepaneku nimetada kooli hoolekogu koosseisu järgmised kaks õppenõukogu 

liiget: Ilona Kekla ja Artjom Golubev.  

Otsustati: Nimetada kooli hoolekogusse järgmised kaks õppenõukogu liiget: Ilona Kekla ja 

Artjom Golubev. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 55“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 43 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

(Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 2, lg 4, lg 5, lg7.  Haridus- ja teadusministri 23. 

augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 p 9) 

 

 

 

 

Svetlana Vladimirova                                                                                          Margarita Siilak                                                                                     

Koosoleku  juhataja                                                                                                    Protokollija 

 


