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Õppenõukogu liikmete teavitamise kuupäev: 07.04.2022 kell 12.00 

Õppenõukogu liikmete teavitamise viis: nimi.perenimi@tammiku.edu.ee 

Õppenõukogu liikmetele saadetud  vajalikud materjalid: 

1. Kooli juhtkonna ettepanekud 

2. Seadusandlik alus 

Õppenõukogu koosoleku hääletamisel osales  58  liiget. 

      Ei osalenud hääletamisel 3  õppenõukogu liiget. 

Kinnitatud päevakord: 

1.Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine. 

 

Seadusandlik alus: 

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

ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 3, mille kohaselt õppenõukogu otsustab, millises 

klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane. 

 

• 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 välisriigi õppeasutusest tulnud 

isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud. 

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

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

klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument. 

 

• 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, kellel puudub 

läbitud õpinguid tõendav dokument. 



 

Kooli direktor Valentina Kutuzova  tegi olemasoleva info põhjal ettepaneku suunata  

välisriigist saabunud õpilased õppima 3. ja 9. klassi.   

 

Ettepanek pandi hääletusele. Ettepaneku poolt oli 58 õppenõukogu liiget, vastu 0, 

erapooletuid 0. 

Otsustati: 1.1. M. R.  hakkab õppima 3.a klassis. 

1.2. Z. P. hakkab õppima 9.b klassis. 

1.3.Aineõpetajatel selgitada välja individuaalse õppe vajadus.  

1.4.Individuaalse õppe korraldamise eest vastutab Ž. Kubinets, HEV õpilaste koordineerija. 

 

               

Valentina Kutuzova                                             Silva Gerassimov 

Õppenõukogu juhataja                                        Õppenõukogu sekretär 

 

 

 


