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Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 14.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 15.35 

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik 

Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel 

 

Päevakord: 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine  

2. 2020/2021 õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides  

3. Täiendava õppetöö määramine 9.  ja 12. klasside õpilastele  

 

OTSUSTATI: 

2.1 Viia järgmisesse klassi üle kõik punktis 2 loetletud õpilased, kes lõpetasid klassi. 

Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik 

õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute 

alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi 

 

2.2 Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta täiendavale õppetööle 

direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 14. juunist 2021 

järgmised õpilased: … 

Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli 

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

täiendavale õppetööle jätmise 

 

2.3 Jätta 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama … 

Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik 

õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute 

alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama 

 

2.4 Kustutada seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast gümnasistid … 

Otsuse õiguslik alus: PGS § 28 lõige 1 punkt 7, mille kohaselt arvatakse õpilane koolist välja, 

kui talle on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines 

üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud» 

 

2.5 Määrata täiendava õppetöö alguseks üleminekuklassides 14. juuni 2021 ja esimeseks 

tähtajaks 18. juuni 2021. 



Otsuse õiguslik alus: PGS § 24 lõige 6, mille kohaselt võib suvevaheajal korraldada täiendava 

õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt 

kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest. 

 

3. Täiendava õppetöö määramine 9. ja 12. klassides 

OTSUSTATI: 

3.1 Määrata täiendav õppetöö järgmistele 9. klassi õpilastele ja 12. klassi õpilastele: 

Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli 

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

täiendavale õppetööle jätmise. 

 

3.2 Anda ajapikendust aastahinnete välja panemiseks kuni 18. juunini … 

Otsuse õiguslik alus: PGS § 24 lõige 6, mille kohaselt võib suvevaheajal korraldada täiendava 

õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt 

kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest. 

 

3.3 Määrata täiendava õppetöö alguseks 9. ja 12. klassis 11.06.2021 ja esimeseks tähtajaks 

18.06.2021 

Otsuse õiguslik alus: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õppekava punkt 7.1.3 lõige 6, mille 

kohaselt jäetakse õpilane täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt 

veerandi/poolaasta hinnetest tuleks välja panna aastahinne «puudulik» või «nõrk». Täiendav 

õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu. 

 

 

 

 

 

Raino Liblik     Karmen Kisel 

Direktor     Protokollija 

 

 
 

 


