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Kohtla-Järve 

Slaavi Põhikool 
 

 

KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU  

PROTOKOLL NR 1.1-5/8 

 

Kohtla- Järve                          10. juuni 2019.a. 

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 08.15 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 09.00 

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Svetlana Vladimirova 

Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Olga Mamai 

 

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.  BOGRAYA OLGA Osales 

6.  BORODINOV, SERGEY Osales 

7.  DERDESSOV, VITALI Osales 

8.  DRUMOVA, JELENA Osales 

9.  ESHOLTS NATALIA Osales 

10.  GOLUBEV, ARTJOM Osales 
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11.  GORELOVA, GALINA Osales  

12.  GORODETSKAYA, TATIANA Osales 

13.  GORSKAJA, MARGARITA Osales 

14.  GRIGORJEVA, TATJANA (1. klass) Osales 

15.  GRIGORJEVA, TATJANA (3. klass) Osales 

16.  IVANOV, VALERI Ei osalenud 

17.  IVANOVA, ROZA Osales 

18.  JAANISTE, MARGARITA Osales 

19.  KARIN, VIKTORIA Ei osalenud 

20.  KEKLA, ILONA Osales 

21.  KIISVEK, NADEŽDA Osales 

22.  KRALL, KÜLLI Osales 

23.  KRJATALOV, SERGEI Osales 

24.  KRJATALOVA, JULIA Osales 

25.  KURENKO, TATJANA Osales 

26.  LANDARSKAJA, MARGARITA Osales 

27.  LÜMAT, REET Osales 

28.  MAMAI OLGA Osales 

29.  MATOTŠKINA, NIINA Osales 

30.  MATVEJEVA, ILÄNA Osales 

31.  MENŠIKOVA, LJUDMILLA Osales 

32.  MIRONOVA, YULIA Osales 

33.  MÄND, MARINA Osales 

34.  ONGA, SVETLANA Osales 

35.  OSSIPOVA LJUDMILLA Osales 

36.  PILLI, MARITA Osales 

37.  PLIGUNOVA, JELENA Osales 

38.  POLVER, ERIKA Osales 
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39.  PÕLEVINA, TAMARA Ei osalenud 

40.  RAJANOK, ALESJA Osales 

41.  ROMANOVA, NATALJA Ei osalenud 

42.  RÕŽENKO, SVETLANA Osales 

43.  RÄSSA, AIRE Osales 

44.  SIILAK, MARGARITA Osales 

45.  SMOLENTSEV, DMITRI Osales 

46.  SUOKAS, AILI Osales 

47.  TOOTS, SVETLANA Osales 

48.  TSJUPA, JELENA Osales 

49.  TŠEPELOVA, JELENA Osales 

50.  TŠISTOKLETOVA TATJANA Osales 

51.  TULSKI, OLEG Ei osalenud 

52.  VEIKMAN, JULIA Osales 

53.  VOLKOVA, NATALIA Osales 

54.  VÕSSOTSKAJA, IRINA Osales 

55.  KHARITONOVICH, MARGARITA Ei osalenud 

56.  LUPINA, ANITA (õpilasesinduse esindaja) Ei osalenud 

57.  RIKKIJEVA, MARIA Osales 

 

Õppenõukogu tööst võttis osa  õppenõukogu 50 liiget, mis moodustab 88 %. 

 

Kinnitatud päevakord 

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine. 

2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 
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1.  päevakorrapunkt:   Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine. 

Sõna võttis kooli direktor Svetlana Vladimirova ja esitas kinnitatud päevakord. Sõna võttis 

õppejuht Julia Kropatševa, selgitas, et aasta hinnete  põhjal on otsuse eelnõus loetletud õpilaste 

üleviimiseks järgmisesse klassi olemas seaduslik alus. 

Otsustati: Viia õppenõukogu otsusega õpilased üle järgmisse klassi. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 20“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

( 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). 

2. päevakorrapunkt:  Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 

Klassijuhataja Tatjana Grigorjeva andis ülevaate 3.b klassi  õpilase  D. B. inglise keel 

õppeainest, milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne  „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb 

õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. 

Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas õppeainetes. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks inglise keel õppeaines, 

jätta 3.b klassi õpilane D. B. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel alates 11. 

juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21a“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

 

Klassijuhataja Olga Bograya andis ülevaate  4.b klassi õpilase N. L.  inglise keel, vene keel, 

muusika õppeainetest, milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest 

tulenevalt tuleb õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga nõutavad 

teadmised ja oskused. Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas 

õppeainetes. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks inglise keel, vene keel, 

muusika õppeainetes, jätta 4.b klassi õpilane N. L.  täiendavale õppetööle individuaalse 

õppekava alusel alates 11. juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21b. 

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

vastutaja. 
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Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

 

Klassijuhataja Iläna Matveeva andis ülevaate 4.a klassi  õpilase A. Y. vene keel õppeainest, 

milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb õpilane jätta 

täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Samuti tegi 

sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas õppeainetes. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks vene keel õppeaines,  jätta 

4.a klassi õpilane A.Y. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel alates 11. juunist 

kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21c. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli  50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

 

Klassijuhataja Julia Krjatalova andis ülevaate 4.c klassi  õpilaste A. K. ja A. A. loodusõpetus 

õppeainest, milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb 

õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. 

Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas õppeainetes. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks loodusõpetuse õppeaines, 

jätta 4.c klassi õpilane A. K. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel alates 11. 

juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21d. 

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

vastutaja. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks loodusõpetuse õppeaines, 

jätta 4.c klassi õpilane A. A. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel alates 11. 

juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21e. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
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(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

Klassijuhataja Ilona Kekla andis ülevaate 5.a klassi  õpilase  R. J. ajalugu, eesti keel,  

inimeseõpetus, muusika õppeainetest, milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ 

ning sellest tulenevalt tuleb õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga 

nõutavad teadmised ja oskused. Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude 

osas õppeainetes. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks ajalugu, eesti keel,  

inimeseõpetus, muusika õppeainetes, jätta 5.a klassi õpilane R. J. täiendavale õppetööle 

individuaalse õppekava alusel alates 11. juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21f. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

 

Klassijuhataja Margarita Landarskaja andis ülevaate 5.b klassi  õpilase M. E. vene keel 

õppeainest, milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb 

õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. 

Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas õppeainetes. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks vene keel õppeaines, jätta 

5.b klassi õpilane M. E. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel alates 11. juunist 

kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21g. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

 

Klassijuhataja Artjom Golubev andis ülevaate 5.c klassi  õpilase A. P. matemaatika õppeainest, 

milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb õpilane jätta 

täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Samuti tegi 

sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas õppeainetes. 
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Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks matemaatika õppeaines, 

jätta 5.c klassi õpilane A. P. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel alates 11. 

juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21h. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

 

Klassijuhataja Tatjana Kurenko andis ülevaate 6.a klassi  õpilaste M. M. matemaatika, ajalugu, 

vene keel õppeainetest ja  E. R. matemaatika, eesti keel, vene keel õppeainetest, milles 

tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb õpilane jätta 

täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Samuti tegi 

sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas õppeainetes. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks matemaatika, ajalugu, 

vene keel õppeainetes, jätta 6.a klassi õpilane M. M. täiendavale õppetööle individuaalse 

õppekava alusel alates 11. juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21i. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks matemaatika, eesti keel, 

vene keel õppeainetes, jätta 6.a klassi õpilane E. R. täiendavale õppetööle individuaalse 

õppekava alusel alates 11. juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21j. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

 

Klassijuhataja Jelena Tsepelova andis ülevaate 6.k klassi  õpilaste A.  D. kirjandus õppeainest 

ja N. T. inimeseõpetus, eesti keel õppeainetest, milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne 

„nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada 

õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku täiendava 

õppetöö mahtude osas õppeainetes. 
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Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks kirjandus õppeaines, jätta 

6.k klassi õpilane A. D. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel alates 11. juunist 

kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21k. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks inimeseõpetus, eesti keel 

õppeainetes, jätta 6.k klassi õpilane N. T. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel 

alates 11. juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21o. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

Klassijuhataja Svetlana Onga andis ülevaate 6.e klassi  õpilase A. S. ajalugu õppeainest, milles 

tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb õpilane jätta 

täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Samuti tegi 

sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas õppeainetes. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks ajalugu õppeaines, jätta 

6.e klassi õpilane A. S. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel alates 11. juunist 

kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21m. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

Klassijuhataja Olga Mamai andis ülevaate 7.a klassi  õpilase D. K. kunst õppeainest, milles 

tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb õpilane jätta 

täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Samuti tegi 

sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas õppeainetes. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks kunst õppeaines, jätta 7.a 

klassi õpilane D. K. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel alates 11. juunist kuni 

20. juunini 2019. a. 
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Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21n. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

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

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

 

Klassijuhataja Aili Suokas andis ülevaate 7.c klassi  õpilaste A. I. kirjandus, vene keel, 

loodusõpetus õppeainetest ja J. T. eesti keel õppeainest, milles tulenevalt tuleks välja panna 

aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada 

õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku täiendava 

õppetöö mahtude osas õppeainetes. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks kirjandus, vene keel, 

loodusõpetus õppeainetes, jätta 7.c klassi õpilane  A. I. täiendavale õppetööle individuaalse 

õppekava alusel alates 11. juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21p. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks eesti keel õppeaines, jätta 

7.c klassi õpilane  J. T. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel alates 11. juunist 

kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21r. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

 

Klassijuhataja Margarita Jaaniste andis ülevaate 7.k klassi  õpilaste A. P. kirjandus, vene keel 

õppeainetes ja  A.  Š. õppeaines kunst,  milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ 

ning sellest tulenevalt tuleb õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga 

nõutavad teadmised ja oskused. Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude 

osas õppeainetes. 
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Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks kirjandus, vene keel,  

õppeainetes, jätta 7.k klassi õpilane  A. P. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel 

alates 11. juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21s. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks kunst õppeaines, jätta 7.k 

klassi õpilane  A. Š. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel alates 11. juunist kuni 

20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21t. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Klassijuhataja JelenaTsjupa andis ülevaate 8.a klassi  õpilaste A. B. ajalugu,  geograafia, 

matemaatika, ühiskonnaõpetus õppeainetes,   A. N. ja D. L.  õppeaines inglise keel, J. K. 

ajalugu, füüsika, inglise keel, kunst, matemaatika õppeainetes, M. R. eesti keel, füüsika 

õppeainetes, milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb 

õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. 

Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas õppeainetes. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks ajalugu,  geograafia, 

matemaatika, ühiskonnaõpetus õppeainetes, jätta 8.a klassi õpilane  A. B. täiendavale õppetööle 

individuaalse õppekava alusel alates 11. juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21u. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks inglise keel õppeaines, 

jätta 8.a klassi õpilane  A. N. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel alates 11. 

juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21v. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks inglise keel õppeaines, 

jätta 8.a klassi õpilane  D. L.  täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel alates 11. 

juunist kuni 20. juunini 2019. a. 
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Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21w. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks ajalugu, füüsika, inglise 

keel, kunst, matemaatika õppeainetes,  jätta 8.a klassi õpilane  J. K. täiendavale õppetööle 

individuaalse õppekava alusel alates 11. juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21õ. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks eesti keel, füüsika 

õppeainetes, jätta 8.a klassi õpilane  M. R täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel 

alates 11. juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21ä. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Klassijuhataja Natalja Volkova andis ülevaate 8.c klassi  õpilase A. P. kirjandus, muusika 

õppeainetest, milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb 

õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. 

Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas õppeainetes. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks  kirjandus, muusika 

õppeainetest, jätta 8.c klassi õpilane  A. P. täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel 

alates 11. juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21ö. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Klassijuhataja Ljudmilla Ossipova andis ülevaate 8.k klassi  õpilase A. T. ajalugu, eesti keel, 

füüsika, inglise keel, ühiskonnaõpetus, geograafia õppeainetest, milles tulenevalt tuleks välja 

panna aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb õpilane jätta täiendavale õppetööle, et 

omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku 

täiendava õppetöö mahtude osas õppeainetes. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks  ajalugu, eesti keel, 

füüsika, inglise keel, ühiskonnaõpetus, geograafia õppeainetest, jätta 8.k klassi õpilane  A. T. 

täiendavale õppetööle individuaalse õppekava alusel alates 11. juunist kuni 20. juunini 2019. a. 
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Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21ü. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

Klassijuhataja Jelena Aleksandrova andis ülevaate 8.d klassi  õpilase K. K.  eesti keel, 

matemaatika õppeainetest, milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest 

tulenevalt tuleb õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga nõutavad 

teadmised ja oskused. Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas 

õppeainetes. 

Otsustati: Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks  matemaatika, eesti keel,  

õppeainetest, jätta 8.d klassi õpilane   K. K.   täiendavale õppetööle individuaalse õppekava 

alusel alates 11. juunist kuni 20. juunini 2019. a. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 21x. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

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

rakendatud meetmeid õpilase arengu toetamisel. Klassijuhataja Vitali Derdessov andis ülevaate 

7.b klassi  õpilase N. L. eesti keel, inglise keel, vene keel, kirjandus, matemaatika õppeainetest, 

milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb õpilane N. 

L. jätta klassikursust kordama. 

Otsustati: Jätta 7.b klassi õpilane  N. L. klassikursust kordama. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 22. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

 

Õppejuht Julia Kropatševa selgitas õpilase E. K. klassikursuse jätmise põhjusi ning seni 

rakendatud meetmeid õpilase arengu toetamisel. Klassijuhataja Margarita Jaaniste andis 

ülevaate 7.k klassi  õpilase E. K. bioloogia, vene keel, kirjandus, matemaatika, tööõpetus 

õppeainetest, milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb 

õpilane E. K. jätta klassikursust kordama. 

Otsustati: Jätta 7.k klassi õpilane  E. K. klassikursust kordama. 
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Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 23. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 49 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 1. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

 

Õppejuht Julia Kropatševa selgitas 7.k klassi õpilase A. J. klassikursuse jätmise põhjusi ning 

seni rakendatud meetmeid õpilase arengu toetamisel. Klassijuhataja Margarita Jaaniste andis 

ülevaate 7.k klassi  õpilase A. J. vene keel, kirjandus, matemaatika, tööõpetus, inglise keel, 

geograafia õppeainetest, milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest 

tulenevalt tuleb õpilane A. J. jätta klassikursust kordama. 

Otsustati: Jätta 7.k klassi õpilane  A. J. klassikursust kordama. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 24. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

 

Õppejuht Julia Kropatševa selgitas 7.k klassi õpilase D. K. klassikursuse jätmise põhjusi ning 

seni rakendatud meetmeid õpilase arengu toetamisel. Klassijuhataja Margarita Jaaniste andis 

ülevaate 7.k klassi  õpilase D. K. inglise keel, bioloogia, vene keel, matemaatika, muusika 

õppeainetest, milles tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb 

õpilane D. K. jätta klassikursust kordama. 

Otsustati: Jätta 7.k klassi õpilane  D. K. klassikursust kordama. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 25. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

 

Õppejuht Julia Kropatševa selgitas 7.k klassi õpilase A. N. klassikursuse jätmise põhjusi ning 

seni rakendatud meetmeid õpilase arengu toetamisel. Klassijuhataja Margarita Jaaniste andis 

ülevaate 7.k klassi  õpilase A. N. ajalugu, geograafia, inglise keel, kunst, eesti keel, 
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loodusõpetus, vene keel, matemaatika, inimesõpetus, kirjandus, muusika õppeainetest, milles 

tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb õpilane A. N. jätta 

klassikursust kordama. 

Otsustati: Jätta 7.k klassi õpilane  A. N. klassikursust kordama. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 26. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 49 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 1. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

 

Õppejuht Julia Kropatševa selgitas 8.k klassi õpilase J. J. klassikursuse jätmise põhjusi ning 

seni rakendatud meetmeid õpilase arengu toetamisel. Klassijuhataja Ljudmilla Ossipova andis 

ülevaate 8.k klassi  õpilase J. J. ajalugu, bioloogia, geograafia, füüsika, inglise keel, kunst, 

keemia, eesti keel, loodusõpetus, vene keel, matemaatika, ühiskonnaõpetus, kehaline kasvatus, 

tööõpetus, inimesõpetus, kirjandus, muusika õppeainetest, milles tulenevalt tuleks välja panna 

aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb õpilane J. J. jätta klassikursust kordama. 

Otsustati: Jätta 8.k klassi õpilane  J. J. klassikursust kordama. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 27. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 50 ÕN liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

(HTM 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 1, Vabariigi 

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

 

Svetlana Vladimirova                                                                                                Olga Mamai 

Koosoleku  juhataja                                                                                                    Protokollija 


