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Klassikursust kordama jätmine vanema taotluse alusel
1. OTSUSE FAKTILINE ALUS
Õpilane XXX õpib 9.X klassis. Õpilasel on 9.klassi lõpuks 10 õppeaines puudulikud hinded:
vene keel, kirjandus, matemaatika, eesti keel, inglise keel, füüsika, bioloogia, keemia,
ühiskonnaõpetus, tehnoloogia. Kahe nädalaga õpilane XXX ei suuda parandada oma tulemusi
rahuldavateks ja täiendavat õppetööle jätmist augustikuuks ei ole temale kavandatud.
XXX õpib 9.X klassis. Õpilasele on määratud koduõpe. Õpilasel on 9.klassi lõpuks kõikides
õppeainetes puudulikud hinded: ajalugu, bioloogia, eesti keel, füüsika, geograafia, käsitöö,
kehaline kasvatus, vene keel, kirjandus, kunstiõpetus, matemaatika, muusika, ühiskonnaõpetus.
XXX ei tulnud sooritama põhikooli lõpueksameid. Kahe nädalaga õpilane XXX ei suuda
parandada oma tulemusi rahuldavateks ja täiendavat õppetööle jätmist augustikuuks ei ole temale
kavandatud.
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
1. Vabariigi Valitsuse 06.jaanuari 2011.a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22
lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab hinnangute alusel, kas jätta õpilane
klassikursust kordama.
2. Haridus- ja teadusministri 23.augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu
ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase 1..3.kooliastmes klassikursust kordama jätmise.
3. Pärnu Tammsaare kooli õppekava, mille kohaselt õppenõukogu põhjendatud otsusega
võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas
õppeaines aastahinne «puudulik» või «nõrk» või samaväärne sõnaline hinnang, täiendav
õppetöö ei ole tulemusi andnud ning õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks
ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid koolis rakendatavaid
tugisüsteeme.
Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära
tema arvamuse. Õppenõukogu otsuses peavad olema esile toodud kaalutlused, mille
põhjal peetakse otstarbekaks jätta õpilane klassikursust kordama.
3. OTSUSE RESOLUTIIVOSA:
3.1. Jätta õpilane XXX klassikursust kordama.
3.2. Jätta õpilane XXX klassikursust kordama.

4. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE
Õppenõukogu otsus tehakse adressaatidele teatavaks 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.
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