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Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
1. OTSUSE FAKTILINE ALUS
Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud
Vastavalt HTM 23.08.2010.a määrusele nr 44 § 4 p 1 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord
ja
Põhikooli riiklikule õppekavale § 22 lg 5 õppenõukogu liikmed otsustavad õpilaste
täiendavale õppetööle jätmist.
Vastavalt määrusele ja õppekavale jäävad õpilased, kelle aastahinne on ühes või mitmes aines
mitterahuldav kaheks nädalaks täiendavale õppetööle.
Tekkivad tagajärjed
Pärast õppenõukogu otsust nimetatud õpilased peavad kaks nädalat õppima täiendavalt neid
aineid, milles on neil mitterahuldav aastahinne.
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
Vastavalt HTM 23.08.2010.a määrusele nr 44 § 4 p 1 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord
ja
Põhikooli riiklikule õppekavale § 22 lg 5 õppenõukogu liikmed otsustavad õpilaste
täiendavale õppetööle jätmist.
3. OTSUSE RESOLUTSIOON
Jätta täiendavale õppetööle alljärgnevad õpilased:
1.A XXX - emakeel, matemaatika, eesti keel
4.B
XXX - eesti keel,
XXX- eesti keel
5.E
XXX – matemaatika
6.A XXX- matemaatika
XXX – ühiskonnaõpetus
6.C
XXX – eesti keel
7.A XXX - vene keel, inglise keel, matemaatika, loodusõpetus, inimeseõpetus, bioloogia,
ajalugu
XXX - bioloogia,
XXX - bioloogia,
8.A XXX – matemaatika
XXX – inglise keel

8.K

XXX – vene keel, kirjandus , inglise keel, keemia
XXX - keemia , füüsika, ajalugu

4. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE
Õppenõukogu otsus tehakse adressaatidele koosolekule järgneval tööpäeval.
5. OTSUSE JÕUSTUMINE
Õppenõukogu otsus jõustub selle teatavakstegemisega.
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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