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Õppenõukogu esimees, koosoleku juhataja: Merle Talvik
Õppenõukogu sekretär, protokollija: Olga Wolf
Koosoleku algusaeg: 11:35
Koosoleku lõpuaeg: 12:15
Koosolekul osales 9 õppenõukogu liiget: Merle Talvik, Alevtina Kornilova, Olga Wolf, Nina
Arutyunova, Svetlana Tsvetkova, Tatjana Goldrin, Marina Kisseljova, Svetlana Stupina,
Svetlana Gumenyuk.
Kinnitatud päevakord:
9. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
Sõnavõtud:
Merle Talvik tegi kokkuvõtte 9. klassi õpilastest, kellele ei saa õpetajad panna aastahindeid
välja enne lõpueksamite toimumist. Kuulati ära aineõpetajate arvamused.
Otsuse õiguslik alus:
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord“ § 4 punkti 1 kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise.
Otsuse faktiline alus:
1) Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõike
12 kohaselt 9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja
arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.
2) Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõike
12 kohaselt õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt
poolaastahinnetest või -hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või „nõrk” või
anda samaväärne sõnaline hinnang. Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne
viimase õppeveerandi lõppu. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul
juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja
oskused. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast viimase õppeveerandi lõppu. Aastahinne või hinnang pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades selle tulemusi.
3) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 6 kohaselt põhikoolis 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.
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Vastuvõetud otsused:
Otsus nr 5/1: Määrata täiendav õppetöö A.L.’le õppeainetes ajalugu, vene keel, bioloogia, keemia, ühiskonnaõpetus, tööõpetus.
Otsus nr 5/2: Määrata täiendav õppetöö B-A.T.’ile õppeainetes keemia, ühiskonnaõpetus, tööõpetus, ajalugu.
Otsus nr 5/3: Määrata täiendav õppetöö A.K.’le õppeainetes vene keel, ajalugu, ühiskonnaõpetus, keemia.
Otsuse täitmise tähtaeg ja vastutajad:
22. juuni 2017. a, vastutajad – õppainete õpetajad
Õppenõukogu otsusest teavitamine
Õppenõukogu otsusest teavitab viivitamata vanemaid ja õpilasi õppejuht Olga Wolf.

Merle Talvik
Koosoleku juhataja

Olga Wolf
Protokollija
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