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19.06.2020.a nr 1-4/20

Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine täiendava õppetöö tulemuste põhjal
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 Põhikooli riiklikule õppekavale § 22 lg 5 õppenõukogu liikmed otsustavad õpilaste
järgmisse klassi üleviimist.
Vabariigi Valitsuse 06.jaanuari 2011.a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lg 8, mille
kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete alusel, kas viia õpilane järgmisse klassi.
Õppenõukogu otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta märgitakse õpilasraamatusse
(haridus- ja teadusministri 25.augusti 2010.a määrus nr 52 „Kooli õppe- ja kasvatusalastes
kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord“ §
10 lg 1).
Menetluse käik
Õppenõukogu liige õppealajuhataja Kristina Moissejenko tegi ettepaneku viia üle järgmisse
klassi täiendava õppetöö tulemuste põhjal 11 õpilast.
Tekkivad tagajärjed
Õppenõukogu otsusega 11 õpilast täiendava õppetöö tulemuste põhjal on üle viidud järgmisse
klassi.
Õppenõukogu otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta märgivad õpilasraamatusse
klassijuhatajad. Samuti kannavad klassijuhatajad õppenõukogu otsuse järgmisse klassi
üleviimise kohta e-kooli klassipäevikus õpiedukuse, käitumise ja hoolsuse arvestamise tabelisse.
2. OTSUSE RESOLUTSIOON
Täiendava õppetöö tulemuste põhjal järgmisse klassi on üle viidud alljärgnevad õpilased:
Klass Õpilane
Üle viidud
5.x
1. xxx
6.x klassi
2. xxx
6.x klassi
5.x
3. xxx
6.x klassi
6.x
4. xxx
7.x klassi
7.x
5. xxx
8.x klassi

7.x

8.x

6. xxx
7. xxx
8. xxx
9. xxx
10. xxx
11. xxx

8.x klassi
8.x klassi
8.x klassi
8.x klassi
9.x klassi
9.x klassi

3. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
1. Otsuse täitmise tähtaeg: 19.juuni 2020.a.
2. Otsuse täitmise vastutaja: kooli direktor Riho Alliksoo.
4. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE
Õppenõukogu otsus tehakse adressaatidele teatavaks õppenõukogu koosolekule järgneval päeval.
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

2

PÄRNU TAMMSAARE KOOLI ÕPPENÕUKOGU
ÕPPENÕUKOGU OTSUS
Õppenõukogu 19.06.2020.a koosoleku protokolli nr 1-4/13 lisa 2
Pärnu

19.06.2020.a nr 1-4/21

Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine õppeperioodi lõpuni 31.08.2020.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 31.08.2020.a
Õppenõukogu otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta märgitakse õpilasraamatusse
2. OTSUSE RESOLUTSIOON
Täiendavale õppetööle õppeperioodi lõpuni jäävad alljärgnevad õpilased:
Klass Õpilane
Õppeaine
2.x
1. xxx
Inglise keel
8.x
2. xxx
Vene keel, kirjandus, eesti keel, matemaatika
8.x
3. xxx
Eesti keel, matemaatika
4. xxx
Vene keel, kirjandus, matemaatika, bioloogia, keemia.
5. xxx
Vene keel, kirjandus, eesti keel, inglise keel, matemaatika,
inimeseõpetus, bioloogia, keemia, kunstiõpetus, kehaline
kasvatus.
9.x
6. xxx
Kõikides õppeainetes
Õppenõukogu otsus õpilase täiendavale õppetööle jätmise õppeperioodi lõpuni
31.08.2020.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 2020.a.
2. Otsuse täitmise vastutaja: kooli direktor Riho Alliksoo.
4. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE
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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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