
NARVA 6. KOOLI ÕPILASESINDUS 
 
 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
Narva                                                                                                            05.06.2020 a. nr.7.3/10 
 
Koosoleku algus- ja lõpuaeg  
 
kell 13:35-14: 30 
 
 
Õpilaspresident – Daniil Blitsõn 
 
 
Koosoleku sekretär- Viktoria Tahtarova  
 
 
Koosolekust osavõtnud õpilasesinduse liikmete nimed: 

 
1. Antipova Jekaterina, 6а klass 
2. Skorohod Maksim, 6а klass 
3. Vigovskaja Sofja, 6b klass 
4. Gavrilenko Evelina, 6b klass 
5. Šeff Jekaterina, 7а klass 
6. Zerkalova Uljana, 7а klass 
7. Kuznetsova Maria, 7b klass 
8. Issakova Veronika, 7b klass 
9. Ivanova Jekaterina, 7b klass 
10. Kazin Aleksandr, 8а klass 
11. Galkina Natalja, 8а klass 
12. Vinogradova Jelizaveta, 8b klass 
13. Koptšikova Aljona, 9b klass 
14. Antipova Jelena, 9b klass 
15. Aleksejeva Veronika, 9b klass  
16. Ahu Aleksei, 9b klass 
17. Blitsõn Daniil, 9а klass 
18. Tahtarova Jekaterina, 9а klass 
19. Tahtarova Viktoria, 9а klass 
20. Lebedev Dmitri, 9а klass 
21. Pankova Jelizaveta, 9а klass 
22. Morozova Veronika, 9а klass 
23. Ponomarjova Anastassia,  9а klass 
24. Leonov Savva, 9а klass 
25. Tšernavina Darja, 9а klass 
26. Kalinin Timofei, 9а klass 

 
 

 

 



Koosolekult puudunud õpilasesinduse liikmete nimed: 
- 
 
- 
Koosolekule kutsunud isikute nimed:  
Huvijuht- Viktoria Aleksejeva 
Õppealajuhataja- Aleksandr Openko 
 
Kinnitatud päevakord: 
 
1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta 
 
 
Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta 
 
Esines õppealajuhataja Aleksandr Openko: 
Kooli õppekava muutmise vajadus tuleneb muudatustest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (§ 
10011 ja § 10012), mis jõustusid 7. mail 2020. a, põhikooli riiklikus õppekavas (§ 251), mis 
jõustusid 9. mail 2020. a. Muudatused on seotud meetmetega, mis on tingitud COVID-19 haigust 
põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga. 
 
Kuna kooli õppekava uuendamise vajadus on tingitud muudatustest õigusaktides, siis algatas 
kooli õppekava muutmise direktor. 
Kooli õppekava üldosa täiendatakse järgmiste punktidega: 
 
14. Eriolukorrast tingitud erisused hindamisel, loovtöö sooritamisel ja põhikooli 
lõpetamisel 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal 

 
14.1. Eriolukorra algusest (12. märtsist 2020. a) kuni 2019/2020. õppeaasta lõpuni (31. august 
2020. a) võib hindamisel kasutada kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline 
ekvivalent ning mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis hindeskaalasse. 

 
14.2. Õppeainete viimased aastahinded väljendatakse üldjuhul numbriliste hinnetena. Kui 
eriolukorra ajal on kasutatud kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid ja sellest tulenevalt ei ole võimalik 
aastahinnet välja panna numbrilise hindena, võib õpetaja isiklikul äranägemisel 
2019/2020. õppeaastal õppeainete viimaste aastahinnetena kasutada 
„arvestatud/mittearvestatud”. 

 
14.3. 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal ei pea õpilane sooritama loovtööd, kui see ei ole kooli 
õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik. 

 
14.4. 2019/2020. õppeaastal ei kohaldata põhikooli lõpetamisele põhikooli riikliku õppekava § 
23 lõigetes 1–5 sätestatut ning põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded 
on vähemalt „rahuldavad” või lõikes 2 sätestatud juhul „arvestatud”.  

 
14.5. Õppenõukogu otsusel võib 2019/2020. õppeaastal õpilase või tema seadusliku esindaja 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud taotluse põhjal anda põhikooli 
lõputunnistuse õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes õppeaines „nõrk” või 
„puudulik” või lõikes 2 nimetatud juhul „mittearvestatud”.  

  
14.6. 2020/2021. õppeaastal ei kohaldata põhikooli lõpetamisele põhikooli riikliku õppekava § 
23 lõikes 1 sätestatut ning põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on 



vähemalt „rahuldavad” ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele 
eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul. 

 
14.7. Õpilastele, kelle õppekeel ei ole eesti keel, kes õpivad keelekümblusklassis või kes asusid 
eesti õppekeelega koolis või klassis õppima viimase kuue õppeaasta jooksul ning kellele ei ole 
väljastatud B1-tasemel eesti keele oskuse tunnistust, luuakse võimalus sooritada B1 eesti keele 
oskuse tasemeeksamiga ühitatud eesti keele kui teise keele lõpueksam, mille sooritamine ei ole 
lõpetamise tingimuseks. 
 
Otsuse õiguslik alus:  

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2 sätestab, et õpilasesindus annab arvamuse kooli 
õppekava muudatuste kohta. 

Otsuse faktiline alus:  

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõikele 2 kehtestab kooli õppekava kooli 
direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks 
kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Õpilasesindusele esitati õppekava 
muudatused arvamuse andmiseks. 

Vastuvõetud otsus: Õppekava muudatused esitada direktorile kehtestamiseks. 

 
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud õpilasesinduse liikmed. 
 
 
 
 
 
 
Õpilaspresident                                                                                                  Koosoleku sekretär 
 
 

 


