PÄRNU TAMMSAARE KOOL
ÕPPENÕUKOGU OTSUS
Otsus on vastu võetud õppenõukogu 19.10.2017.a koosolekul, protokoll 1-4/2, lisa 2

Pärnu

19.10.2017.a nr 1-4/2

Esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
1. OTSUSE FAKTILINE ALUS
Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud
Haridus- ja teadusministeeriumi 23.augusti 2010.a määruse nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded
ja töökord § 2 p 9 kohaselt nimetab õppenõukogu oma esindajad kooli hoolekogu koosseisu.
Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse §73 lg 4 kohaselt ühe asutuse tegutseva põhikooli ja
gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks
esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid.
Nimetatud määruste kohaselt peab õppenõukogu valima õppenõukogu liikmete hulgast esindajad
kooli hoolekogusse. Hoolekogu esimehe ettepanekul pidas õppenõukogu esimees otstarbekaks
kutsuda hoolekogu koosseisu tagasi õppenõukogu esindaja Olga Vereshchagina.
Menetluse käik
Õppenõukogu esimees tegi õppenõukogule ettepaneku viia läbi õppenõukogu elektrooniline
koosolek ja hoolekogu esimehe ettepanekul valida Pärnu Tammsaare Kooli õppenõukogu
esindaja kooli hoolekogusse Olga Vereshchagina. Muid ettepanekuid kandidaatide kohta ei
esitatud. Õppenõukogu liikmed hääletasid esitatud kandidaadi poolt.
Tekkivad tagajärjed
Pärast õppenõukogu esindajate nimetamist kooli hoolekogusse algavad valitud esindajate
volitused.
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
Haridus- ja teadusministeeriumi 23.augusti 2010.a määrus nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord § 2 p 9, mille kohaselt nimetab õppenõukogu oma esindajad kooli hoolekogu koosseisu.

3. OTSUSE RESOLUTSIOON
Nimetada Pärnu Tammsaare Kooli õppenõukogu esindajaks kooli hoolekogusse Olga
Vereshchagina.

4. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE
Õppenõukogu otsus tehakse adressaadile teatavaks kohe peale hääletustulemuse selgumist.
5. OTSUSE JÕUSTUMINE
Õppenõukogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel.

6. 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 mittenõustamise 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.
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