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20.06.2019.a nr 1-4/9

Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine.
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
õppenõukogu liikmed otsustavad õpilaste klassikursust kordama jätmist
Vastavalt Põhikooli riiklikule õppekavale § 23 p1 põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete
viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud
loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami,
matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul.
Menetluse käik
Õppenõukogu koosolekul nr.5 tegi õppealajuhataja Kristina Moissejenko klassijuhatajate
aruannete põhjal ettepaneku jätta XXX klassi õpilane XXX kordama klassikursust.
2018/2019.õa jooksul ei täitnud õpilane XXX koolikohustust ja ei käinud koolis. Kooli võrgustik
koostöös lastekaitse ja lapsevanematega tegeles sellega terve õppeaasta, mis ei andnud oodatuid
tulemusi. Õpilane XXX ei täitnud Põhikooli riikliku õppekava § 23 p1 nõuet, õpilane ei ole
üheski aines atesteeritud.
Tekkivad tagajärjed
Pärast õppenõukogu otsust õpilane XXX jääb kordama klassikursust.
Õppenõukogu otsus õpilase klassikursust kordama jätmise kohta märgib õpilasraamatusse
klassijuhataja. Samuti kannab klassijuhatajad õppenõukogu otsuse järgmisse klassi üleviimise
kohta e-kooli klassipäevikus õpiedukuse, käitumise ja hoolsuse arvestamise tabelisse.
2. OTSUSE RESOLUTSIOON
9.klassi õpilane XXX jääb klassikursust kordama.
Tähtaeg 21.juuni 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.

Riho Alliksoo
Õppenõukogu esimees

2

