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Narva 
 
Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 15.00 
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 15.30 
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Jelizaveta Tšertova 
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Natalja Šubina 
 
 
Kinnitatud päevakord 
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 
 
1. Narva 6. Kooli hoolekogu koosseisu õppenõukogu esindajate valimine. 
 
 
1 . Narva 6. Kooli hoolekogu koosseisu õppenõukogu esindajate valimine. 
 
Sõna võtsid: 
 
Jelizaveta Tsertova, kooli direktor: Ta tegi ettepaneku valida Narva 6.Kooli hoolekogu 
koosseisu õppenõukogu esindajaks Tereza Fillipova. 
 
Otsustati: Valida Terza Fillipova õppenõukogu esindajaks Narva 6. Kooli hoolekogu koosseisu.  
 
Õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 2. Haridus- ja teadusministeri  
23.08.2010 määrusest nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 p 9, mille kohaselt 
õppenõukogu nimetab oma esindajad kooli hoolekogu  koosseisu, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelizaveta Tšertova                                                                           Natalja Šubina 
Õppenõukogu esimees                                                                     Protokollija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÕPPENÕUKOGU OTSUS 
Õppenõukogu 07.12.2015.a koosoleku protokolli nr 01 lisa1 
 
                       
 Narva                                                                                                         07.12.2015.a otsus nr                                                                       
 
Narva 6. Kooli hoolekogu koosseisu õppenõukogu esindajate valimine. 
 
1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 
Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud 
Vastavalt: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 2. Haridus- ja teadusministri  23.08.2010 
määrusest nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 p 9, mille kohaselt õppenõukogu 
nimetab oma esindajad kooli hoolekogu  koosseisu, 
Menetluse käik 
Õppenõukogu liikmed pakkusid hoolekogu esindajaks üks kandidatuur – Tereza Filippova. 
Õppenõukogu otsustas hääletada avalikult. Tereza Fillipova poolt oli 50 häält. See tähendab, et 
õppenõukogu poolt esindajaks hoolekogusse saab Tereza Fillipova.  
Tekkivad tagajärjed 
Hoolekogu moodustatakse Narva Linnavalitsuse korraldusega koolijuhtkonna esildise alusel, 
millele on lisatud esindajate nimekiri, kes on valitud hoolekogu koosseisu. Esildis esitatakse 
Narva Linnavalitsusele. Seega peab koolidirektor esitada Narva Linnavalitsusele esildist, millele 
on lisatud uue esindaja nimi.  
 
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 73 lg 2. Haridus- ja teadusministri  23.08.2010 määrus nr 44 
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 p 9. 
 
3. OTSUSE RESOLUTSIOON 
Valida Tereza Fillipova õppenõukogu esindajaks Narva 6.Kooli hoolekogu koosseisu.  
 
4. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA 
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 07. detsember 2015. a. 
2. Otsuse täitmise vastutaja: õppenõukogu esimees Jelizaveta Tšertova 
 
5. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE 
Õppenõukogu otsus avalikustatakse koosolekule järgneval tööpäeval kooli veebilehel vastavalt 
Avaliku teabe seadusele. 
 
6. OTSUSE JÕUSTUMINE 
Õppenõukogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel. 
 
7. VAIDLUSTAMISVIIDE 
1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus peatada otsuse 
täitmine oma käskkirjaga kolmeks nädalaks ja esitada küsimus kooli õppe- ja kasvatustegevuse 
üle järelevalvet teostava isiku poole läbivaatamiseks ja otsustamiseks. 
2. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on õppenõukogu liikmel õigus pöörduda kooli 
õppeja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava isiku poole otsuse läbivaatamiseks viie 
tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest. 
 
Jelizaveta Tšertova 
Õppenõukogu esimees 


