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KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU OTSUS 47 

 

 
Otsus on vastu võetud õppenõukogu 28.08.2020.a koosolekul, protokoll nr 1-6/9 

 

 
Kohtla-Järve 28.08.2020.a 

 

 

Õpilaste klassikursust kordamise otsustamine õpilaste puhul,  kes jäeti täiendavale 

õppetööle.   

Otsuse faktiline alus: 

 

Õpilase klassikursuse kordama jätmiseks on kaks erinevat õiguslikku alust (PRÕK §22 lõige 

10 ja 11): 

Erandkorras võib õpilase klassikursuse kordama jätta seoses mahajäämusega õpitulemuste 

saavutamisel 

Klassikursust kordama jätta õpilase, kellel on mahajäämus õpitulemuste saavutamisel 

põhjendamata puudumiste tõttu. 

 

Otsuse õiguslik alus: 

 

(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 10, § 

22  lg 11) 

Otsuse resolutsioon: 

Sõna võttis õppenõukogu aseesimees Julia Kropatševa ja esitas õpilase kohta täiendava 

õppetöö tulemused, millel oli tähtajaks 27.08.2020. N on täitnud  suvetöö vene keeles. Julia 

Kropatševa selgitas 4. õpilase N K klassikursuse jätmise põhjusi ning seni rakendatud 

meetmeid õpilase arengu toetamisel ning andis ülevaate 4. klassi õpilase N K eesti keel, 

inglise keel, matemaatika põhjuseta puudumised, millest tulenevalt tuleks välja panna 

aastahinne „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb õpilane N K jätta klassikursust kordama.  Ema 

oli kooli kutsutud e- kooli kaudu ja telefoni teel. Ema ei ole tulnud. 

Jätta õpilane N K 4. klassikursust kordama 
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Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 

Otsuse täitmise tähtaeg: 28. augustini 2020. a 

Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Svetlana Vladimirova 

Otsuse teatavakstegemine: 

Õppenõukogu otsus tehakse adressaadile teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval. 

Otsuse jõustumine: 

Õppenõukogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel. 

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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