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Õppenõukogu otsus 

1. Üle viia 1. klassist 2.klassi 

2. Üle viia 2. klassist 3.klassi 

3. Üle viia 3. klassist 4.klassi  

4. Üle viia 4. klassist 5.klassi  

5. Üle viia 5. klassist 6.klassi  

6. Üle viia 6. klassist 7.klassi  

7. Üle viia 7. klassist 8.klassi  

8. Üle viia 8. klassist 9.klassi 

9. Üle viia 10. klassist 11.klassi 

10. Üle viia 11. klassist 12.klassi 

11. Üle viia S. Afааааje, 12. klassi. Rakendada õpilasele individuaalne õppekava alates 

01.09.2017.a. kuni 12.06.2018.a. 

 

Otsuse õiguslik alus 

• Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 

lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia 

õpilane järgmisesse klassi. 

• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu 

ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi 

üleviimise. 

 

12. Pikendada õppeaasta kuni 20. juunini 2017.a. järgmistele õpilastele:  

Ko, Ivan-Jaan, 6.A klass, matemaatika, N. Gureeva. 

Leon O, 8.A klass, kehaline kasvatus, J. Gurjanov. 

B Lkkkko, 9.C klass, vene keel, kirjandus, eesti keel, inglise keel, matemaatika, ajalugu, keemia, 

füüsika, geografia, bioloogia, joonistamine, muusika. 

  

Otsuse õiguslik alus 
• Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõige 3 punktist 3, mille kohaselt võib õpilase suhtes 

rakendada mõjutusmeetmena õpilasega tema käitumise arutamist õppenõukogus ning haridus- ja 

teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 3 

punktist 2, mille kohaselt õppenõukogu arutab õpilasega tema käitumist. 

 

13. Autasustada kiituskirjadega väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest järgmised 

õpilased (kokku 134 õpilast). 

 

Otsuse õiguslik alus 

Haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused 

ja kord“ § 1 lõige 2, mille kohaselt õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt 

kehtestatud tingimustel ja korras. 
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