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Õppenõukogu esimehe valimine
1. OTSUSE FAKTILINE ALUS
Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud
Haridus- ja teadusministri 23.augusti 2010.a määruse nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord § 1 lg 3 kohaselt õppenõukogu liikmeks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad,
tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaastakse
õpilasesinduse esindaja.
Ministri määruse uue redaktsiooni kohaselt direktor ei ole enam automaatselt õppenõukogu
esimees. Õppenõukogu liige tegi ettepaneku valida õppenõukogu esimeheks kooli direktor Riho
Alliksoo.
Menetluse käik
Õppenõukogu liige tegi õppenõukogule ettepaneku valida Pärnu Tammsaare Kooli õppenõukogu
esimehekskooli direktor Riho Alliksoo. Teisi kandidaate esimehe kohale üles ei seatud.
Tekkivad tagajärjed
Pärast õppenõukogu esimehe valimist algavad valitud esimehe volitused. Õppenõukogu esimees
on valitud tähtajatult.
2.OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
Haridus- ja teadusministri 23.augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord“
 § 5 lg 1, mille kohaselt õppenõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa
õppenõukogu esimees ja aseesimees,
 § 5 lg 3, mille kohaselt õppenõukogu koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku õppenõukogu
esimees, tema äraolekul aseesimees.
 § 7 lg 4, mille kohaselt kirjutab side- või tehnoloogiliste vahendite kaudu vastu võetud otsuse
protokollile alla õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees
 Haldusmenetluse seaduse § 5 lg 1, mille kohaselt menetlustoimingu vormi ja muud
haldusmenetluse üksikasjad määrab haldusorgan (õppenõukogu) kaalutlusõiguse alusel, kui
seaduse või määrusega ei ole määratud teisiti.

3. OTSUSE RESOLUTSIOON
Pärnu Tammsaare Kooli õppenõukogu esimeheks osutus valituks kooli direktor Riho Alliksoo.
3. OTSUSE JÕUSTUMINE
Õppenõukogu otsus jõustub selle vastuvõtmisel.
4. VAIDLUSTAMISVIIDE
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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