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Õppenõukogu 20.06.2019.a koosoleku protokolli nr 1-4/04 lisa 6
Pärnu

20.06.2019.a nr 1-4/12

9.klassi õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
1. Otsuse õiguslik alus
Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud
Vastavalt Põhikooli riiklikule õppekavale § 23 lg 2 põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema
seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli
lõputunnistuse anda õpilasele:
1) kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne;
2) kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine
viimane aastahinne.
Vastavalt HTM 23.08.2010.a määrusele nr 44 § 4 p 1 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord
õppenõukogu liikmed otsustavad õpilaste klassikursust kordama jätmist
Menetluse käik
Õppenõukogu koosolekul nr.4 tegi õppealajuhataja Kristina Moissejenko ettepaneku jätta xxx
klassi õpilane XXX täiendavale õppetööle. Õpilasel XXX on kahes õppeaines – matemaatikas ja
ajaloos - nõrk aastahinne. Lapsevanemad olid teavitatud, et nende kirjaliku avalduse alusel ja
õppenõukogu otsusega saab nende laps, kellel on kahes õppeaines kummaski nõrk aastahinne,
lõpetada põhikooli. Lapsevanemad ei olnud nõus kirjutama avaldust.
Tekkivad tagajärjed
Pärast õppenõukogu otsust nimetatud õpilane jääb täiendavale õppetööle õppeperioodi lõpuni
31.08.2019.a.
2. OTSUSE RESOLUTSIOON
9.klassi õpilane XXX jääb täiendavale õppetööle õppeperioodi lõpuni 31.08.2019
3. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE
Õppenõukogu otsus tehakse adressaadile koosolekule järgneval tööpäeval.

4. OTSUSE JÕUSTUMINE
Õppenõukogu otsus jõustub lapsevanema avalduse lõputunnistuse väljaandmise kohta ühe
puuduliku eksamihindega mitteesitamise korral.
5. 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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