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KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU OTSUS 3 

 
Otsus on vastu võetud õppenõukogu 18.03.2022.a. koosolekul, protokoll nr 1-6/2 

 

Kohtla-Järve                                                                                                         18.03.2022.a    

 

Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine  

 

1. Otsuse faktiline alus: 

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 58 lõikele 1 ja 3 on õpilase ajutine õppes 

osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused 

mõjutusmeede, mille eesmärgiks on mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest 

lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis. Tegemist on 

erandliku tugi- ja mõjutusmeetmega, mis eeldab, et õpilasele on varasemalt rakendatud teisi tugi- 

ja mõjutusmeetmeid, mis aga ei ole andnud soovitud tulemusi.  

 

Õpilasele M. V. on eelnevalt rakendatud Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis alljärgnevaid 

mõjutusmeetmeid kooskõlas põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §-le 58: 

 individuaalse õppekava rakendamine (lõige 3) – direktori käskkiri nr 5-3/248 (01.11.2021), 

direktori käskkiri nr 5-3/278 (03.12.2021); 

 õpilase käitumise arutamine vanemaga (lõige 3 punkt 1) –  protokoll nr №56  (19.11.2021), 

protokoll nr №62  (06.12.2021), protokoll nr №77  (16.03.2022); 

 käitumise tugikava rakendamine – direktori käskkiri nr 5-3/264 (19.11.2021); 

 IÕK mahajäänud õpilasele rakendamine (õppetrimestri tulemuste järgi) – direktori käskkiri 

nr 5-3/266 (22.11.2021), direktori käskkiri nr 5-3/43 (28.02.2022);  

 õpiabirühma teenuse määramine (osaajaga õpe väiksemas rühmas või individuaalset) - 

direktori käskkiri nr 5-3/272 (01.12.2021); 

 õpilasega tema käitumise arutamine klassijuhataja juures (lõige 3 punkt 2) – 08.03.2022, 

09.03.2022, 11.03.2022. 

 

Arvestades õpilase suhtes seni kasutatud mõjutusmeetmeid ning arvestades asjaoluga, et need 

mõjutusmeetmete rakendamise tulemusena ei ole õpilane hakanud käituma kooli kodukorra 

kohaselt ja teistest lugupidavalt, on  selleks, et ennetada turvalisust ohustavate olukordade 

tekkimist koolis igati põhjendatud, asjakohane ja proportsionaalne rakendada õpilasele 

mõjutusmeetmena ajutisest õppest osalemise keeldu. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõike 

8 kohaselt võib õpilasele mõjutusmeetmena rakendada õppes osalemise keeldu 10 õppepäeva 

ulatuses ühe poolaasta jooksul. Õppenõukogu otsustas, et otstarbekam õpilasele rakendada õppes 

osalemise keeldu seaduses näidatud maksimaalses ulatuses, vaid 5 õppepäeva ulatuses. Vastavalt 

põhikooli- ja gümnaasiumseaduse § 58  lõikele 8 tuleb õpilasele, kellele kohaldatakse ajutust õppes 

osalemise keeldu, koostada koostöös õpilasega individuaalne õppekava, et tagada nõutavate 

õpitulemuste saavutamine.  

 

Õpilasele ajutisest õppest osalemise keelu rakendamise otsustamise õppenõukogus menetlemise 

algatas ning otsuse eelnõu koostas kooli direktor. Õpilane ja vanem olid kutsutud õpenõukogu 

koosolekule, kus kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõikele 2 oli võimalus kuulata 
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ära õpilase selgitused, oli põhjendatud õpilasele mõjutusmeetme valik ning vanem võis enne 

mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise 

kohta. Lapsevanem ja õpilane keeldusid õppenõukogu koosolekul osalemisest.  

Kooli õppejuhi ülesandeks on korraldada õpilasele koostöös vanemaga individuaalse õppekava 

koostamine, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine. Vanem tagab õppes osalemise keelu 

ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt. 

 

2. Otsuse õiguslik alus: 

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõige 4, mille kohaselt õpilase suhtes 

mõjutusmeetmena rakendatava õpilase ajutise õppes osalemise keelu rakendamise 

otsustab õppenõukogu. 

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

ja töökord“ § 3 punkt 3, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilasele ajutise õppes osalemise 

keelu rakendamise. 

 

3. Otsuse resolutsioon:  

Rakendada õpilasele M. V. ajutise õppest osalemise keeldu 5 õppepäeva ulatuses ajavahemikul 

21.03.- 25.03.2022. 

 

4. Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: Otsuse täitmise tähtaeg: 18.03.2022.a. Otsuse täitmise 

vastutaja: kooli õppejuht. 

 

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.  

 

 

 

Julia Kropatševa  

Õppenõukogu aseesimees 
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