
 

KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU OTSUS 48 

 

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

 

Kohtla-Järve                                                30.08.2021.a 

 

Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu 

 

1. Otsuse faktiline alus 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 kohaselt kooli hoolekogu moodustatakse ja selle 

töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 

lõike 4 kohaselt ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad 

vähemalt kaks õppenõukogu esindajat. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 kohaselt 

on hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, 

õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse 

suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

Hoolekogu ülesanded on kindlaks määratud põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikes 1¹. 

Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist 

puudutavate vaidlusküsimuste korral (põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 73 lõige 11). 

Hoolekogusse valitud õppenõukogu liikmetel on õigus esindada õppenõukogu hoolekogu 

pädevuses olevate ülesannete täitmisel. Õppenõukogu poolt hoolekogusse nimetatud 

õppenõukogu liikmetel on kohustus osaleda hoolekogu koosolekutel. 

 

2. Otsuse õiguslik alus  

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõige 4, mille kohaselt ühe asutusena tegutseva 

põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad vähemalt kaks õppenõukogu esindajat. 

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

ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 9, mille kohaselt õppenõukogu nimetab oma esindajaid 

kooli hoolekogu koosseisu. 

 

3. Otsuse resolutsioon 

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 Julia Krjatalova.  

 

Nimetada kooli hoolekogusse järgmised kaks õppenõukogu liiget: Ilona Kekla ja Julia Krjatalova. 

 

4. Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja  

Otsuse täitmise tähtaeg: 30.08.2021.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 teatavakstegemisega. 

 

 



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 


