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KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 1-6/4 

 
 

Kohtla-Järve      09.juuni 2022.a. 

 
Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 14.00  

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 14.30 

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Julia Kropatševa  

Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Natalja Esholts 

 
Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete 

nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed 
 

  Ees- ja perekonnanimi Märge osalemise või puudumise kohta 

1.  Belorusskaja, Tatjana kohal 

2.  
Bograya, Veronika 

kohal 

3.  
Drumova, Jelena 

kohal 

4.  
Esholts, Natalja 

kohal 

5.  
Golubev, Artjom 

kohal 

6.  
Gorbunow, Olga 

kohal 

7.  
Gorodetskaya, Tatiana 

kohal 

8.  
Gorskaja, Margarita 

kohal 

9.  
Grigorjeva, Tatjana K 

kohal 

10.  
Grigorjeva, Tatjana V 

kohal 

11.  Ivanov, Dmitri kohal 

12.  Ivanov, Valeri kohal 

13.  Jaaniste, Margarita kohal 

14.  Kharitanovich, Margarita kohal 

15.  Kekla, Ilona kohal 

16.  Kiisvek, Nadežda kohal 
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17.  
Krall, Külli 

kohal 

18.  
Krjatalova, Julia 

puudub 

19.  Krjatalov, Sergei kohal 

20.  Kropatševa, Julia kohal 

21.  Kundozjorova, Tatjana kohal 

22.  Kurenko, Tatjana kohal 

23.  Larssen, Elza kohal 

24.  Matvejeva, Iläna kohal 

25.  Menšikova, Ljudmilla kohal 

26.  Mironova, Yulia kohal 

27.  Mänd, Marina kohal 

28.  Onga, Svetlana kohal 

29.  Pilli, Marita kohal 

30.  Rajanok, Alesja kohal 

31.  Reisi, Jelena kohal 

32.  Rikkijeva, Maria puudub 

33.  Rässa, Aire kohal 

34.  Sarri, Jevgeni puudub 

35.  Siilak, Margarita kohal 

36.  Skutšas, Kristina kohal 

37.  Smirnova, Julia puudub 

38.  Smolentsev, Dmitri kohal 

39.  Sokolova, Irina kohal 

40.  Soroka, Jelena kohal 

41.  Suokas, Aili kohal 

42.  Šestero, Valentina kohal 

43.  Tambovtseva, Tatjana kohal 

44.  Tsjupa, Jelena kohal 

45.  Tšepelova, Jelena kohal 
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46.  
Uustalu, Jaanus 

kohal 

47.  
Virkus, Krislin 

puudub 

48.  Vladimirova, Svetlana puudub 

49.  Voiman, Anna-Liisa kohal 

50.  Volkova, Natalia kohal 

51.  Võssotskaja, Irina kohal 

52.  Värv, Arno kohal 

53.  Zhorina, Valeria puudub 

 

Õppenõukogu tööst võttis osa 46 õppenõukogu liiget, mis moodustab 86,8%. 

 

 

Kinnitatud päevakord 

1. 1.-8. klaasi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine. 

2. 1.-8. klaasi õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga. 

3. 1.-8. klaasi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine. 

4. 1.-8. klaasi õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine. 

5. Lõpuklassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine. 

6. KJSP klassitunnistuse vormi kinnitamine Ukrainast tulnud õpilastele. 

 

Sõna võttis õppenõukogu aseesimees Julia Kropatševa, kes esitas õppenõukogu liikmetele 

kinnitatud päevakord. 

 

 

1. 1.-8. klaasi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 

 

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

üleviimiseks järgmisesse klassi olemas seaduslik alus.  
Viia õppenõukogu otsusega 363 õpilast üle järgmisse klassi. 

Õppenõukogu otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus 

nr. 5“. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg 

ja vastutaja. 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

 

2. 1.-8. klassi õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga 

 

Määratud tähtajaks ühtegi muudatuste ettepanekuid ei tulnud. 

 

 

3. 1.-8. klaasi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 5. klassi õpilase V. V. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 5. klassi õpilane V. V. täiendavale 
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õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. juunist 

kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: kunst, vene keel, kirjandus, inglise keel, eesti 

keel, matemaatika, ajalugu, inimeseõpetus, loodusõpetus. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 6“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 6. klassi õpilase A. S. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 6. klassi õpilane A. S. täiendavale 

õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. juunist 

kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: kirjandus, inglise keel, matemaatika, 

loodusõpetus.  

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 7“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 6. klassi õpilase D. V. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 6. klassi õpilane D. V.  

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. 

juunist kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: kirjandus, eesti keel, ühiskonnaõpetus.  

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 8“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 6. klassi õpilase R. J. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 6. klassi õpilane R. J. täiendavale 

õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. juunist 

kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: kirjandus, kunst, eesti keel, matemaatika, 

loodusõpetus, saksa keel, muusika, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 9“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 7. klassi õpilase L. V. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb 

õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. 
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Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas õppeainetes. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 7. klassi õpilane L. V. täiendavale 

õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. juunist 

kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: loodusõpetus, bioloogia. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 10“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 7. klassi õpilase O. B. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 7. klassi õpilane O. B. täiendavale 

õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. juunist 

kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: loodusõpetus, kirjandus, muusika, ajalugu. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 11“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 7. klassi õpilase V. A. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 7. klassi õpilane V. A. täiendavale 

õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. juunist 

kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: loodusõpetus, kirjandus, inglise keel, eesti keel, 

inimeseõpetus, ajalugu. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 12“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 7. klassi õpilase T. L. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 7. klassi õpilane T. L. täiendavale 

õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. juunist 

kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: loodusõpetus, kirjandus, vene keel, inglise keel, 

eesti keel, matemaatika, tööõpetus, muusika, ajalugu, geograafia, bioloogia. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 13“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 8. klassi õpilase V. M. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „nõrk“ ning sellest tulenevalt tuleb 
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õpilane jätta täiendavale õppetööle, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. 

Samuti tegi sõnavõtja ettepaneku täiendava õppetöö mahtude osas õppeainetes. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 8. klassi õpilane V. M. 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. 

juunist kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: kirjandus, vene keel, füüsika, eesti keel, 

inglise keel, keemia, matemaatika, muusika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, bioloogia. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 14“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 8. klassi õpilase A. D. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 8. klassi õpilane A. D. täiendavale 

õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. juunist 

kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: kirjandus, füüsika, eesti keel, matemaatika, 

muusika, ühiskonnaõpetus. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 15“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 8. klassi õpilase E. R. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 8. klassi õpilane E. R. täiendavale 

õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. juunist 

kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: kirjandus, vene keel, füüsika, eesti keel, 

matemaatika, kehaline kasvatus. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 16“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 8. klassi õpilase M. M. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 8. klassi õpilane M. M. 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. 

juunist kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: kirjandus, füüsika, eesti keel, inglise 

keel, matemaatika. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 17“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 
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Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 8. klassi õpilase K. K. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 8. klassi õpilane K. K. täiendavale 

õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. juunist 

kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: kirjandus, vene keel, füüsika, keemia, eesti 

keel, matemaatika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, bioloogia. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 18“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 8. klassi õpilase A. K. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 8. klassi õpilane A. K. täiendavale 

õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. juunist 

kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: füüsika, keemia, kehaline kasvatus, geograafia. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 19“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate 8. klassi õpilase A. U. õppeainetest, milles tulenevalt 

trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 8. klassi õpilane A. U. täiendavale 

õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. juunist 

kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: füüsika, keemia, vene keel, kirjandus, inglise 

keel, kunst, eesti keel, matemaatika, muusika, tööõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia, 

bioloogia. 

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 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

4. 1.-8. klaasi õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine 

 

Õppejuht Julia Kropatševa selgitas 6. klassi õpilase N. L. klassikursuse jätmise põhjusi ning seni 

rakendatud meetmeid õpilase arengu toetamisel. 

Meetme rakendamise kohta avaldas arvamust õpilase N. L. vanem: I. L. 

Teised sõnavõtjad: ei olnud. 

Julia Kropatševa tegi ettepaneku jätta 6. klassi õpilane N. L. klassikursust kordama. 

Jätta 6. klassi õpilane N. L. klassikursust kordama. 

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

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

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

5. Lõpuklassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate lõpuklassi õpilase I. C. õppeainetest, milles tulenevalt 

õppetrimestrite hinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta lõpuklassi õpilane I. C. 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 10. 

juunist kuni 16. juunini 2022. a  järgmistes õppeainetes: eesti keel, matemaatika. 

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 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate lõpuklassi õpilase A. D. õppeainetest, milles tulenevalt 

õppetrimestrite hinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta lõpuklassi õpilane A. D. 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 10. 

juunist kuni 16. juunini 2022. a  järgmistes õppeainetes: eesti keel. 

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 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate lõpuklassi õpilase L. P. õppeainetest, milles tulenevalt 

õppetrimestrite hinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta lõpuklassi õpilane L. P. 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 10. 

juunist kuni 16. juunini 2022. a  järgmistes õppeainetes: vene keel. 

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 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate lõpuklassi õpilase J. Š. õppeainetest, milles tulenevalt 

õppetrimestrite hinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta lõpuklassi õpilane J. Š. 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 10. 

juunist kuni 16. juunini 2022. a  järgmistes õppeainetes: eesti keel, füüsika. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 25“. 
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Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja 

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate lõpuklassi õpilase A. S.-F. õppeainetest, milles 

tulenevalt õppetrimestrite hinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta lõpuklassi õpilane A. S.-F. 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. 

juunist kuni 26. augustini 2022. a  järgmistes õppeainetes: ajalugu, bioloogia, eesti keel, füüsika, 

geograafia, keemia, kehaline kasvatus, kirjandus, kunst, matemaatika, muusika, tööõpetus, saksa 

keel, vene keel, ühiskonnaõpetus. 

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 45 õppenõukogu liiget, vastu 1 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate lõpuklassi õpilase M. B. õppeainetest, milles tulenevalt 

õppetrimestrite hinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta lõpuklassi õpilane M. B. 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 10. 

juunist kuni 16. juunini 2022. a  järgmistes õppeainetes: füüsika. 

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 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate lõpuklassi õpilase A. D. õppeainetest, milles tulenevalt 

õppetrimestrite hinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta lõpuklassi õpilane A. D. 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 10. 

juunist kuni 16. juunini 2022. a  järgmistes õppeainetes: muusika. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 28“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

Õppejuht Julia Kropatševa andis ülevaate lõpuklassi õpilase E. K. õppeainetest, milles tulenevalt 

õppetrimestrite hinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „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. 

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta lõpuklassi õpilane E. K. 

täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 10. 
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juunist kuni 16. juunini 2022. a  järgmistes õppeainetes: füüsika, kirjandus, matemaatika. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 29“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

6. KJSP klassitunnistuse vormi kinnitamine Ukrainast tulnud õpilastele 

 

Õppenõukogu aseesimees Julia Kropatševa tutvustas klassitunnistuse vormi kinnitamise 

õiguslikke aluseid ning klassitunnistuse koostamise menetluse käiku ning tegi ettepaneku 

kinnitada õppenõukogule esitatud Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli klassitunnistuse vorm Ukrainast 

tulnud õpilastele. 

Kinnitada Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli klassitunnistuse vorm Ukrainast tulnud õpilastele. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 30“. 

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

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 46 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.  

 

 

 

 

Julia Kropatševa                                                                                                        Natalja Esholts 

Õppenõukogu juhataja                                                                                               Protokollija 


