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PÄRNU TAMMSAARE KOOLI ÕPPENÕUKOGU
ÕPPENÕUKOGU OTSUS
Õppenõukogu 20.06.2019.a koosoleku protokolli nr 1-4/04 lisa 2
Pärnu

20.06.2019.a nr 1-4/8

Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine õppeperioodi lõpuni 31.08.2019.a.
1. Otsuse õiguslik 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
Vastavalt Põhikooli riiklikule õppekavale § 22 lg 5 õppenõukogu liikmed otsustavad õpilaste
täiendavale õppetööle jätmist.
Vastavalt määrusele ja õppekavale õpilased, kelle aastahinne on ühes või mitmes aines
mitterahuldav ning kes ei saanud pärast kahenädalast täiendavat õppetööd oma tulemusi
parandada, jäävad täiendavale õppetööle õppeperioodi lõpuni 31.08.2019.a
Õppenõukogu otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta märgitakse õpilasraamatusse
2. OTSUSE RESOLUTSIOON
Täiendavale õppetööle õppeperioodi lõpuni jäävad alljärgnevad õpilased:
klass
õpilane
õppeaine
xxx

XXX

vene keel, eesti keel, inglise keel.

xxx

XXX

matemaatika, eesti keel, inglise keel

xxx

XXX

matemaatika, eesti keel

xxx

XXX

inglise keel, matemaatika, eesti keel, loodusõpetus
inimeseõpetus, vene keel, muusika

xxx

XXX

eesti keel, eesti kirjandus

xxx

XXX

eesti keel, matemaatika, inimeseõpetus, kunst

xxx
xxx

XXX
XXX

matemaatika
eesti keel, inglise keel

xxx

XXX

kõikides ainetes

xxx

XXX

bioloogia, inimeseõpetus, vene keel

xxx

XXX

eesti keel, vene keel, kirjandus, bioloogia, inimeseõpetus,
inglise keel

xxx

XXX

eesti keel

xxx

XXX

eesti keel

xxx

XXX

inglise keel, füüsika

xxx

XXX

vene keel , eesti keel, inglise keel, matemaatika, bioloogia,
inimeseõpetus, ajalugu, keemia

xxx

XXX

eesti keel

xxx

XXX

matemaatika

xxx

XXX

matemaatika, eesti keel

xxx

XXX

inglise keel

Õppenõukogu otsus õpilase täiendavale õppetööle jätmise õppeperioodi lõpuni
31.08.2019.a.kohta märgivad õpilasraamatusse klassijuhatajad, samuti kannavad klassijuhatajad
õppenõukogu otsuse e-kooli klassipäevikusse.
3. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 31.august 2019.a.
2. Otsuse täitmise vastutaja: kooli direktor Riho Alliksoo.
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.

Riho Alliksoo
Õppenõukogu esimees
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