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Õppenõukogu otsus 

 

1. Üle viia 7.A klassist 8.A klassi Ivan-Jaan Kottttssso. 

Otsuse õiguslik alus 

● Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 

8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane 

järgmisesse klassi. 

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

töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise. 

 

2. Pikendada täiendav õppetöö alates 22-st kuni 30. augustini 2018.a. järgmistele õpilastele:  

● Rinnnaaa, eeeeLeon, 8.A klass, füüsika õp. Onofriitšuk G., matemaatika, õp. Rammul G. 

● Vollllakkava, Regina, 8.A klass, matemaatika, õp. Rammul G. 

Otsuse õiguslik alus 

● Kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane 

täiendavale õppetööle ning haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 

„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu 

otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise. 

 

3. Jätta õpilane Karina Koooošlaaaaa, 9.B klass,  klassikursust kordama. 

Otsuse õiguslik alus 

• Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 

8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta 

õpilane klassikursust kordama. 

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

töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase 1.-3. kooliastmes 

klassikursust kordama jätmise. 

 

4. Väljastada põhikooli lõputunnistused järgmistele põhikooli lõpetamise tingimused täitnud 

õpilastele.

Otsuse õiguslik alus 

● Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused 

täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse. 

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

ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõpetamise ning põhikooli 

lõputunnistuse väljaandmise. 

 

5. Väljastada põhikooli lõputunnistused kiitusega põhikooli lõpetajale, kellel kõigi 

lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea” ja 

käitumine „eeskujulik” või „hea”: 

9.B klass: Vere Mere 

9.C klass:  Artjom Davydik, Darja Soroka, Maria Susi 

Otsuse õiguslik alus 

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

ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga 

ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel. 



● Haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused 

ja kord“ § 2 lõige 2, mille kohaselt põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel 

tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu. 

 

6. Tunnustada kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” 9. klassi õpilased, kelle 2017/2018 

aastahinded on kõikides õppeainetes “väga hea”: 

9.B klass: Vere Mere, Gleb Vakarjuk 

9.C klass:  Artjom Davydik, Darja Soroka, Maia Susi 

 

Otsuse õiguslik alus 

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

ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga 

ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel. 

● Haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused 

ja kord“ § 2 lõige 2, mille kohaselt põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel 

tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu. 
    

7. Väljastada gümnaasiumi lõputunnistused järgmistele gümnaasiumi lõpetamise tingimused 

täitnud õpilastele 

Otsuse õiguslik alus 

● Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 31 ning Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse 

nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava“ §-s 22. Gümnaasium loetakse lõpetatuks, kui õpilane on 

täitnud gümnaasiumi lõpetamise tingimused. 

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

ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab gümnaasiumi lõpetamise ning 

gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise. 

 

8. Tunnustada kuldmedaliga gümnaasiumi 13 lõpetajad, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne 

on „väga hea”: 

12.A klass: Serafima Afanasieva, Alina Gudkova, Darja-Katariina Jarušina, Maria Koržova, 

Daniil Lepkin, Aleksandra Rammul, Anastassia Rammul, Juri Volodin. 

12.B klass: Anastassia Belkine, Adelina Goda, Elina-Darja Davydik, Daniil Kotilevitš, 

Aleksandr Goidin 

 

9. Tunnustada hõbemedaliga gümnaasiumi 5 lõpetajad, kellel kuni kahes õppeaines on 

kooliastmehinne vähemalt „hea” ja ülejäänud õppeainetes „väga hea”: 

12.A klass:  Kiira Grintšak 

12.B klass:  Maria Borissova, Karina Nikolajeva, Arina Salahhova, Katrin-Sabina Suviste. 

 

Otsuse õiguslik alus 

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

töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kuld- ja 

hõbemedaliga ning kiituskirjaga. 

● Haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused 

ja kord“ § 3 lõige 3, mille kohaselt gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise 

otsustab kooli õppenõukogu. 
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