
 

 

KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU OTSUS 2 

 

Otsus on vastu võetud õppenõukogu 04.10.2022.a koosolekul, protokoll nr 1-6/1 

 

Kohtla-Järve 04.10.2022.a 

 

 

Isikule, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja 

õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava, õpingute jätkamiseks klassi 

määramine  

1. Otsuse faktiline alus 
Haridus-  ja teadusministri 19. augusti 2010. a määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused 

ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 5 lõige 2 sätestab juhtumid, millal õppenõukogu määrab õpilasele 

klassi, kus ta õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust. Üheks selliseks 

juhtumiks on isik, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit 

ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava, õpingute jätkamiseks klassi määramine. 

Kooli õpilaste nimekirja kantud õpilase vanem soovib, et tema laps jätkaks õpinguid põhikooli 

riikliku õppekava järgi, kuigi eelnevalt on ta eelmises koolis õppinud põhikooli lihtsustatud 

riikliku õppekava järgi. Õpilasele õpingute jätkamiseks klassi kindlaksmääramise protsessi 

korraldas õppejuht. Viidi läbi võrdlusanalüüs esitatud dokumentides (väljavõte õpilasraamatust, 

klassitunnistus) tõendatud teadmiste ja oskuste ning Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava 

ainekavade vahel. Arvesse võeti ka õpilase vanust, et klassi määramisel satuks õpilane vaatamata 

seni omandatud teadmistele ja oskustele eakaaslaste keskele. Tehtud analüüsi tulemusena teeb 

õppejuht ettepaneku määrata õpilasele V. K-le õpingute jätkamiseks 4. klass.  

 

2. Otsuse õiguslik alus 

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

ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 5, mille kohaselt õppenõukogu otsustab, millises klassis 

jätkab õpinguid õpinguid isik, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate 

arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava. 
● Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised 

tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“  § 5 lõige 2, mille kohaselt määrab 

õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud 

haridust isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata 

põhikooli riikliku õppekava järgi ning isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat 

nominaalset õppeaega. 

 

3. Otsuse resolutsioon 

Määrata õpilasele V. K-le, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, 

õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava, õpingute jätkamiseks 

4. klass. 

 

4. Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja 

Otsuse täitmise tähtaeg: 04. oktoober 2022.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 vastuvõtmisel. 

 

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 

 


